Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Rikke (sygemeldt)
Kirsten Nicolejsen, Peter Langager.

Dato: tirs. 30.10.18
Referent: Maibritt
Kaffe/mad-ansvarlig:
Flemming

Dagsorden

Beslutning

Blad nr.
Formandens initialer: FKNT

Det aftales at mødet sluttes kl 20.30, referatet gennemlæses ca
20.45 så alle kan læse referatet inden det printes og underskrives ved
afslutning af mødet.
Punkter til dagsordenen må gerne uddybes med få linjer om punktet.
Formanden vil vedhæfte kommentar i bilag til dagsorden.
Orienterende punkter kan med fordel lægges til slut i dagsorden. Så
der er plads til dialog i starten.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opsamling vedr. lukkede
møder og inhabilitet.(MD)
3. Godkendelse af 3.
kvartalsrapport 2018
(medsendt)
4. Kirkeliv – Hvor er vi på vej
hen? Gode ideer til at styrke
sognets engagement og
deltagelse.
a. Overvejelser før
formands-valget i
november (FT)
5. Ramme for ansattes indkøb
til kirken. (LK)
6. Varmestyring i kirkehuset
(SJ)

7. Foræring til kirken af to
vægstager. Hvor skal de
hænge? (FT)
8. Resterende punkter fra
septembermødet:
a. Gennemgang og
vedtagelse af ny
kirkegårds
vedtægt.(vedhæftet med
opdaterede punkter)
b. Forslag om opdatering
af hjemmeside til
mobilvenlig udgave. pris
4.500,- (LK)
c. Planlægning og booking
af kirkehus. Evt.
kalender via hjemmesiden.
d. Årets økonomiske
ramme for
lønforhandling. (LK, FT)
9. Forslag om affaldssortering
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Godkendt.
Punktet er drøftet.
Godkendt.

Der er enighed om at opprioritere kirkelivet for sognet i
det kommende år. Gode ideer modtages gerne.

Kontaktperson og kassér tager dialog med graveren
omkring fremadrettede rammer for indkøb til kirken.
Det har været svært at styre varmen i kirkehuset i
sommer. Der kommer service på systemet. Og der skal
fremadrettet være en forståelig vejledning for at sikre
styring af sommer og vinter varme.
De to vægstager ophænges i kirkehusets
undervisningslokalet, på væggen ud mod Kirkebro.
Tak til gørtler Per Jessen for den fine gave.
a) punktet udsættes.
b) der fastholdes nuværende udgave.
c) Fremadrettet bookes kirkehuset hos kontaktpersonen
som derefter sikrer at kirkehusværten er orienteret om evt
traktement. Kontakt person er kalender ansvarlig.
Forslag om planlægning via hjemmesiden, fremsendes til
rådets medlemmer til gennemlæsning.
Punktet behandles på næste møde.
d) Punktet er rammesat.

Kontaktperson tager dialog med personalet om
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fra kirkehuset. (MD)

10. Pasning af præstegårdshaven i 2019.
11. Henvendelse om lån af
kirken til koncert med
Pernille Rosendahl.(FT)
12. Kommende arrangementer
og opgavefordeling
(herunder kirkekaffe): 8.11:
Hvem bestemmer..?, 15.11:
Erik Lindsø, 22.11:
Højskolesang

affaldssortering.
Maibritt kontakter kommunen for sortering i kommunal
ordning.
Der er enighed om at nuværende aftale med Niels
Sørensen, Stouby anlægsgartner fortsætter i 2019.
Der fastholdes at koncerter i kirken skal være gratis og
derfor udlånes kirken ikke til betalt koncert.
8.11. : Arrangement i provstiet hvem bestemmer : ,
Flemming, Lea, Irene deltager.
15.11 : Erik Lindsø, foredrag : Der er nu noget ved
livet….. Kirsten Bjørke er tovholder
22.11.: Højskolesang aften: Kristian og Maibritt er
tovholder.
25.11. Kirkekaffe, Flemming er tovholder
Ole og Jubilee singers 28.1.19. Kristian er tovholder.
Bente Kure og Leif Ernsten den 9.5.19. Kirken står for
traktement mellem sættene.

13. Orientering fra præst,
formand, kasserer (herunder
økonomi, Landsby-app),
kirkeværge (Lugt, Torsted,
DNA-mærkning,
Kirkebogsføring, skovkirkegård), kontakt-person
(dato for møde med
Lysemose) og udvalg

Formand:
Der er kommet regning fra arkitekten.
Der er problemer med den håndholdte mikrofon.
Projekter er udsat indtil videre af provstiet, og der er
velvillighed. Der arbejdes videre med opsætning af
forsatsvinduer i kirken.
Kassér: Der er kommet en Landsby App. Prøv den.
Lea ligger fremadrettet referater fra rådsmøder på
hjemmesiden.
Kirkeværge: der undersøges hvorfra den ubehagelig lugt
kommer i kirken.
Der har været ”udflugt” til Torsted og Østerhåbs
kirkegårde for inspiration til fornyelse/omlægning af
kirkegården.
Politiet foreslår at flere effekter i kirken bliver DNA
mærket. Kirsten Bjørke undersøger ved
forsikringsselskabet.
Kirkebogsføring behøver ikke at være ført i papirform.
Der er ønske om skovkirkegård.
Kontaktperson: møde med Jacob Lysemose : forslag om
møde i januar 2019

14. Ansættelsesvilkår,
gravermedhjælper – forslag
til ændring (lukket punkt)
(SJ)
15. Hjælp til plantning af nye
hække – meransættelse
eller hvordan?? (KB)
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Punktet drøftet.

Udsættes til næste møde.
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16. datoer for møder i første
halvår 2019 + aftale om
annoncering

Torsdag den 3.1.19
Torsdag den 31.1.19
Torsdag den 28.2.19
Torsdag den 28.3.19

Evt.
Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: 29.11.18
Underskrifter
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