Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 16.4. 2018
Kl. 18.30
I konfirmandstuen
Afbud fra
Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referater fra 2.11.18
Referatet fra 2.11.18 godkendt
3. Nyt fra medarbejderrepræsentant – se vedhæftede oplæg om reguleringer af lønninger for organist
og kirkesangervikarer
Menighedsrådet besluttede at hæve taksterne for kirkesanger- og organistvikarer til:
Tjenester på Hverdage (dåb, bryllup, bisættelse osv:
Kirkesangervikarer
400 kr. pr. tjeneste
Organistvikarer
500 kr. pr. tjeneste
Tjenester på højmesser, søndage og helligdage:
Kirkesangervikarer
600 kr. pr. tjeneste
Organistvikarer
900 kr. pr. tjeneste
Det undersøges, hvordan niveauet ligger i pastoratet.
4. Nyt fra præst
Intet
5. Nyt fra formand
Formanden orienterede om status på skelsagen. Menighedsrådet bakkede enstemmigt op.
Krigers flak går sin gang. Forpagteren af kirkegårdsjorden tager selv kontakt angående
markskader
6. Nyt fra kasserer – økonomi:
godkendelse af kvartalsrapporten
Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018 blev behandlet og godkendt på MR-mødet.
Det skal dog bemærkes, at på grund af skiftet til det nye lønsystem, har vi ikke kunne bogføre
lønnen korrekt, da vi stadig ikke har modtaget filer bogføring af lønnen for 1 kvartal.
I kvartalsrapporten er lønnen derfor bogført i et samlet beløb på formål 6200, da det ikke har
været muligt at splitte den ud på formål, ud fra det materiale vi har modtaget fra løncenteret.
Det nye lønsystem giver forsat problemer, og vi må derfor forvente en øget udgift til NK Løn og
Regnskab, indtil løn systemet er kommer på plads
7. Nyt fra kirkeværge + graver:
forslag vedr. ledige gravsteder og gamle gravsten
tilbud fra Thubalka vedr. ringeanlæg – se mail fra Torben D. den 16.4.18
Gias-systemet er kommet i gang.
Det blev foreslået, at vente med at flytte gamle gravsten, før vi har haft en konsulent ude til
skovprojektet.
Kirkesyn fredag den 18. maj kl. 13 med Per Axelsens.
Menighedsrådet godkendte tilbud på kimning og rdiostyring til trådløs fjernbetjening af
ringeanlægget. Torben sætter i værk.
8. Nyt fra kontaktperson:
konflikten 2018
kurser for personale: økonomi, refusion og andre regler – se vedhæftede overblik
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sikkerhedsansvarlig? Anmeldelse af arbejdsulykke for medarbejder
øvrige forhold vedr. medarbejdere
Hvis konflikten kommer er præst og kirkesanger ikke ramt af konflikten.
Sanne har været på de fire af de fem lovpligtige kurser.
Kurser tages op på næste møde
Der har været en arbejdsskade, som er indberettet.
Nyt fra præstegårdsudvalg
Se under pkt. 10.
Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg
Kort orientering fra udvalget.
Arrangementer og bladudvalg
Det foreslåede program blev vedtaget.
Karsten, Christian og Lars aftaler to større koncerter i 2018/19.
Forslag om dåbsklude ved Benthe Ussingkær – se mail af 23.3.18
Menighedsrådet takkede ja tak til dåbskludene.
Lån og leje af konfirmandstuen – fælles diskussion af hvem og hvad vi vil låne lokalet ud til
a. kreative lørdage for børnefamilier i konfirmandstuen – se mail fra Christian/Leila 9.4.18
Christians forslag om kreative dage for børnefamilier blev bakket op og vedtaget
b. ansøgning om yoga i konfirmandstuen – se mail fra Jytte I. den 10.4.18
Menighedsrådet vedtog en prøveordning i sæson 2018/19 under forudsætning af, at der
indgås en aftale med TIIF. Lederen af yogaholdet (Jytte), TIIF, Christian, Peter og
Karsten udarbejder aftalen. Karsten tager kontakt til TIIF.
Ordensregler ved lån og leje af konfirmandstuen – se vedhæftede forslag
Forslagene og oplægget blev vedtaget, dog med understregning af, at uanset betaling skal lokaler i
alle tilfælde leveres så de er klar til brug, dette gælder også lettere rengøring idet omfang det er
nødvendigt. Leila tilretter oplægget, som udsendes og godkendes sammen med referat på næste
møde.
Menighedsrådet holder fast i beslutning om betaling for brug af konfirmandstuen. Beløbet skal
gå til vedligeholdelse. 500 kr. for store arrangementer, 300 kr. for mindre arrangementer.
Kirkelige relaterede arrangementer er gratis.
Intet.
Næste møde: 22.5.18.

