Menighedsrådsmøde
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Ole, Lone og Anders
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Dagsorden

Beslutning
Anders
JKM holdt oplæg og fortalte om det kommende
byggeprojekt.
Kommentarer til projekter fra MR blev taget til
efterretning.
JKM kommer med nye tegninger til MR.
Godkendt
Godkendt
Intet nyt
Intet nyt

1. Valg af mødeleder
2. Oplæg af arkitekt JKM vedr.
ombygning

3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidst
Nyt fra formand
Nyt fra kontaktpersonen
Nyt fra kirkeværge
a. Status hovedrengøring

b. Varmeanlæg

8. Nyt fra sognepræst
9. Nyt fra PU

10. Nyt fra Menighedsplejerne
11. Nyt fra medarbejderrepræsentant
12. Nyt fra udvalg
a. Ansættelsesudvalg
b. Kursus
c. Haveudvalget
d. IT og PR udvalg

e. Byggeudvalg
f. Stående udvalg
g. Aktivitetsudvalg
13. Regnskab
a. Årsregnskab 2016
14. Evt.

Blad nr. 103
Formandens Initialer: SS

Der bestilles hovedrengøring af Mødesal,
Kirkerum, Garderobe, Toiletter og Våbenhus.
Siw sørger for at det bliver sat i gang.
Der blev præsenteret tilbud på nyt varmeanlæg, da
det nuværende ikke længere kan serviceres og
vedligeholdes pga. alder. Option 2 i tilbuddet blev
vedtaget, med forudsætning om at der inden
næste MR, indhentes tilbud på nye net stik ved de
2 varmecentraler i kælderen, og at dette
godkendes på kommende MR.
Udgik
MR lønstigning er godkendt, så længe kirken selv
kan dække omkostningerne.
Ansøgning om stole renovering er afslået af PU.
Nyt lydanlæg skal ansøges via 5% midlerne.
Intet nyt
Intet nyt
Der laves MUS i april.
Ny kirketjenervikar søges via FB.
Kursus til organist er godkendt.
Intet nyt
Pris på nye trådløse routere til kirken undersøges,
for bedre trådløs dækning.
Pris på ekstra IP adresser undersøges hos
YouSee.
JKM informerede i pkt. 2
Intet nyt
Intet nyt
Regnskab er gennemgået og skal skrives under af
MR, inden d. 1 april.
Intet nyt
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