Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 24.9. 2017
Kl. 11.00
I konfirmandstuen
Afbud fra
Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsordenen
ingen bemærkninger
2. Godkendelse af referater fra 11.6.17
ingen bemærkninger
3. Ansættelse af ny graver og kirketjener – indstilling fra ansættelsesudvalget
74 ansøgere+2 for sent indkomne, 6 indkaldte til samtaler, 3 er gået videre til næste runde
interviews.
Ansættelsesudvalget har besluttet at inddrage Stanley i sit videre arbejde og det har kompetence til
at ansætte ny gartner/kirketjener!
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Menighedsrådet vedtog at afholde et strategimøde
5. Nyt fra præst forslag om lukning af kirken julesøndag den 31/12 (helligdage: søndag 24.12.,
mandag 25.12., tirsdag 26.12., søndag 31.12., mandag 1.1.18) forslag om foredrag for forældre til
konfirmander – se mail fra Ane af 4.8.17
Mr vælger at lægge vægt på julen mange andre højmesser og lukker derfor højmessen julesøndag
den 31/12.
Mr bakker konfirmandarrangement op den 24/1 kl 19.30 med 3000 kr
6. Nyt fra formand
valg til provstiudvalg (november 2017):

Mr bakker op at Helle Lerche stiller op igen
Formand informerede om Kriegers flak.
Der har været afholdt budgetmøde med Ishøj, Ishøj kordegnekontor skal fremover skaffe vikarer til
tjenester i Torslunde!
7. Nyt fra kasserer – økonomi
Kvartalsrapport, godkendt og taget til efterretning.
Revisionsprotokollat af 15/9-2017 vedrørende årsregnskabet for 2016 blev behandlet og godkendt.
Budget 2018 afleveret på økonomiportalen den 22/9-2017 kl 12.35 blev behandlet og godkendt på
mødet
8. Nyt fra kirkeværge
9. Nyt fra kontaktperson personalesituationen kirketjenervikarer – se nedenstående mail fra Vejleå
Kirke 10.7.17
Leila informerede om personale situationen.
Der er indkaldt til personalemøde den 29/10
APV udskydes til januar pga. travlhed.
10. Nyt fra præstegårdsudvalg – byggeudvalg retningslinjer omkring embedsbolig
Præsten indvilliger i at passe godt på præstegården.
11. Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg
Intet at bemærke.
12. Arrangementer og bladudvalg evaluering af arrangementer kommende arrangementer – hvem
gør hvad
Lars informerede on kommende arrangementer.
Inga og Birthe klarer lasagne gudstjeneste den 24/10
Mad til allehelgen bestilles udefra gerne fra Anders Gandrup.
Karsten har booket koncert med Billy Cross i marts 2018
13. Eventuelt

Der skal være styr på alle nøgler.
Inga og Birthe tager sig af konfirmandstuens færdig indretning.

14. Næste møde
Onsdag den 8/11 kl 19

