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Dagsorden

Beslutning
Anders er valgt
Godkendt
Godkendt
Intet nyt
Intet nyt
Intet nyt
Familiegudstjenesten torsdag aften ændres til Kirkebrunch for
alle aldersgrupper. Hver sidste søndag i måneden.
Intet nyt
Årsmødet gik godt. Processen i gang med at sammenlægge
de to menighedsplejer for hhv. kirken og Diakoniens hus.
Ikke til stede

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af mødeleder
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidst
Nyt fra formand
Nyt fra kontaktpersonen
Nyt fra kirkeværge
Nyt fra sognepræst

8. Nyt fra PU
9. Nyt fra Menighedsplejerne
10. Nyt fra
medarbejderrepræsentant
11. Nyt fra udvalg
a. Ansættelsesudvalg
b. IT og PR udvalg
c. Byggeudvalg

d. Stående udvalg
e. Aktivitetsudvalg
12. Regnskab
a. Ændret regnskabsinstruks
b. Kvartalsrapport
13. Flex-ansættelse
14. Vinterly

15. Våbenhus indretning
16. Udlån af kirken
17. Førstehjælpskursus
18. Sognemedhjælper
transportudgifter
19. Sygemelding

20. Evaluering af
Socialrådgiverhjørnet
21. Lukket punkt
Eventuelt

Næste møde: 12/9/2018
Mad: Siw sørger for mad.

Blad nr. 120
Formandens Initialer: SS

Intet nyt
Kirkeblad er sendt til tryk
Aflevering/overtagelse sat til d. 7/8 blev afvist af arkitekt og
bygherre pga. For mange små fejl og mangler. Aflevering er
nu udsat 2 uger.
Intet nyt
Gode arrangementer på vej!
Kassebeholdning for kontant og bank for kirketjener og
sognemedhjælper hæves til max. 8.000kr. pr. konto
2. kvartalsrapport fremlagt og godkendt
Alle flexjobbere ansættes på samme vilkår
Menighedsrådet er umiddelbart positivt stemt for at huse
hjemløse til overnatning i vinterperioden, men afgiver ikke
bindende svar om involvering før orienteringsmødet der
afholdes i provstiet.
Mette udarbejder tegninger og budget til nyindretning af
våbenhuset. Fremlægges på næste møde.
Der indhentes mere information vedr. forespørgsler om udlån.
(Kat)
Der arrangeres førstehjælpskursus. (Kat)
Der oprettes rejsekort til sognemedhjælper til transport vedr.
arbejde. (Kat)
Kontaktpersonen er sygemeldt. Formanden overtager
kontaktpersonens funktioner, og suppleant Per tiltræder
menighedsrådet.
Evalueringen er midlertidigt udsat efter aftale med provstiet.
Beslutning enstemmigt vedtaget. Se Bilag 1.
Tingbjerg sogn d. 08-08-2018

