Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Rikke deltager under første del.
Sonja Jensen.
Kirsten Nicolajsen

Dato: 28.3.19
Referent: Maibritt
Mad- og kaffeansvarlig:
Kirsten B.

Blad nr.
Formandens initialer: FKNT

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kirkeliv – Hvor er vi på vej hen?
Gode ideer til at styrke sognets
engagement og deltagelse.
• Forslag om foredrag
(MD)
• Initiativer for børn –
oplæg fra Rikke

Beslutning
Godkendt.
Forslag om Henrik Nørgaard som foredragsholder :
En verdenskrig kom på Tværs i 2020.
Paula Larein : 3.10 fælles arrangement bliver i Skjold
sognegård
Det går godt med babysalmesang og der laves et nyt
ekstra forløb før sommeren. Der laves afslutning med
begge forældre og søskende den 22.6.19
Der arbejdes videre med forløb for de lidt større børn :
en halv time om ugen : ” Kirkefår” for de 2-5 årige.

3. Kort orientering fra syn i
tirsdags.

4. Rapport fra provstiets
bygningskyndige Klaus Kaack
ang. de tilsodede vægge i kirken
(medsendt)

5. Nyt fra kirkegården:
• Nye hække og kantsten i
afsnit A.
• Planen for afsnit B og C
6. Børnekor – hvordan går det?
7. Forklaring til menighedsrådet på
differencen på løn mellem
budget 2018 og regnskab 2018.
8. (LUKKET) Drøftelse og
beslutning om tiltag så
ovenstående ikke gentager sig:
• Registrering af timer og
fravær, samt
godkendelse af dette, for
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Der har været afholdt syn i præsteboligen.
Syn fra 2017 sættes til færdiggørelse i 2019.
Det har været afholdt syn på
Kirken/kirkegården/kirkehuset.
Der er modtaget vurdering fra Klaus K Andersen
vedrørende kalkning af kirken.
Det anbefales at kirken af støves med blød kost.
Der er bestilt afrensning af lysningerne i vinduerne
inden der sættes forsats vinduer i .
Vibeke anmodes om at lave en rengøringsplan for
kirkerummet. Der ønskes som minimum en
hovedrengøring af kirkerummet en gang om året. Ud
over den almindelige rengøring.
Der er i gang med udskiftning af hække og lægning af
brosten i afsnit A.
Afsnit B og C er synsudsat.
Der er mødt ca 16 børn op til børnekor. Øver en gang
om ugen. 3-5- klasse
Punkterne er drøftet.
Menighedsrådet har fået forklaring på difference
mellem budget og regnskab i forhold til lønninger.
Punkterne er drøftet.

Månedssedler godkendes fremadrettet af
kontaktpersonen.
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de ansatte på
kirkegården (LK)
• Overskridelse af
timenorm – regler for
overarbejde/merarbejde
(FT)
• Forslag om opsigelse af
lokalaftale fra 1.6.15 med
3F (medsendt) (FT)
• MR´s fortsatte tillid til
samarbejde med ekstern
kasserer? (FT)
9. Kommende arrangementer og
opgavefordeling (herunder
kirkekaffe): 3.4. morgenkaffe,
4.4. Henri Nissen, 11.4.
højskolesang, 18.4.
skærtorsdag, 21.4. påskedag
kirkekaffe og påskeæg, 5. maj
koncert, 12.5. kirkefrokost
(forkert dato i BV-nyt)

10. Orientering fra præst, formand,
kasserer (herunder økonomi),
kirkeværge (højderengøring),
kontaktperson og udvalg

11. Deltagelse i TV2`s
skovrejsningsprojekt? (se DAP)
12. evt.
Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: 25.april 2019

Menighedsrådet henstiller til at lokalaftalen fra 2015
overholdes og merarbejde afspadseres.

Lokalaftalen fastholdes.

Samarbejdet fortsætter.

3.4.19 Flemming er tovholder.
4.4.19 foredrag med Henri Nissen. Camilla står for
kaffe.
11.4.19 Kristian er tovholder. Kristian opfordres til at
reklamere.
18.4. 19 skærtorsdags måltid i Vrigsted. Vrigsted er
tovholde.
21.4. påskedag, kirkekaffe. Irene er tovholder.
5.5. 19 Lea er ”posedame”
9.5.19 koncert med Bente Kure og Leif Ernstsen.
Maibritt og Kristian er tovholdere.
12.5.19 kirkefrokost. Irene er tovholder.
Kirkeværge : arrangement med Phillip stenhugger,
bliver mandag den 26.8.19, Kirsten er tovholder.
Kasserer :Økonomien ser fornuftig ud.

Engen bag kirken kan ikke tilplantes, er udpeget som
beskyttet natur jf. § 3 i Naturbeskyttelsesloven.
Ingen punkter.

Underskrifter
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