Dagsorden

Zoom møde tirsdag d. 25/2-2021.
kl. 17.00-18,30.
Deltagere:
Anne Sørensen, Jørgen Døssing Jepsen, Marianne Krogh, Jens-Martin Grove; Majbritt Landbo, Åge Sørensen; Lone
Buhl; Pedersen; Peter Hansen Tast; Peder Teglgaard;
Afbud: Joan Brok Kattrup

Sagsfremstilling

Beslutning

Punkt 0
Godkendelse af dagsorden
Referent: Majbritt Landbo.
Punkt 1
Nyt fra Sognepræsterne:
Lone Buhl:

Peter Tast:
Flygel?

Kirkegårdsvandring er slut for denne gang, er forløbet rigtigt godt,
der har været 5 hold x 5 personer, der startes op med 5 torsdage
til sommer, denne gang aften. Der bliver der plads til egne
fortællinger. Der forventes at op starte sangaftener torsdage fra
17-18 når dette bliver muligt.
Der er kikket på flygel fra Jens Glavind. Forslag kunne være flygel i
Kirken, og flygel fra Kirken til konfirmationsstuen, evt. nuværende
til Birkebo?
Der undersøges pris for flytning og stemning af flygel.
Der opmåles om der stadig kan dækkes op til 100 personer i
præstegården med nyt flygel.
Opmålingen, budget til flytning osv. Undersøges inden næste
møde den 9. marts 2021. Der er i forvejen afsat et årligt beløb til
stemning af klaver.
Der arbejdes på Påske event for børn.
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Sagsfremstilling
Punkt 2

Nyt fra kontaktperson:
Jørgen
Ansættelse af ny kordegn.
(bilag 1).

Beslutning

Jørgen har undersøgt jobbeskrivelsen på Kordegn, Det er
menighedsrådet der laver jobbeskrivelse og bestemmer
arbejdsopgaverne. Sidste jobbeskrivelse er fra 2011. Timer til at
føre Kirkebog er gået fra 577 timer til nu 177 timer pga. af den
digitale verden.
Der ligger 300 timer i regnskabsfunktion. Der kunne evt. være
mulighed for at samarbejde/dele med f.eks. Tamdrup Kirke.
Tamdrup Kirke vender tilbage. Timerne ud over de 177 timer skal
være til f.eks. menighedsråd, IT.
Der undersøges med regnskabsmedarbejder Pernille hvad
lønudgiften pt. er og hvad der skal betales ekstra ved at tillægge
stillingen flere funktioner.
Første møde i ansættelsesudvalget 17. marts.
PU-møde for kontaktpersoner flyttet til d.28 april.
Tilbud omkring ny Kistevogn, sættes på Dagsorden til næste møde
den 9. marts 2021
Udgift omkring 47.000,00 kr.
Så der ikke løftes, hvilket ikke er arbejdsmiljø rigtigt, det var en
bemærkning/ønske i sidste APV.

Punkt 3

Nyt fra kassereren:
Marianne:

Punkt 4

Nyt fra kirkeværgen:
Åge:

Punkt 5

Nyt fra Aktivitetsudvalget:
Anna:

Punkt 6

Nyt fra kirkegårdsleder:
Skal vi have biodervisitet på
marken over for kirken?
(bilag 2,3,4,5,6).
Peder:

Udkast til regnskab 2020
På næstemøde den 9. marts 2021
Kirkekassen et lille underskud.
Der kikkes på ny ansøgning til hæk, der er sygdom i.
Åge mødes med Anne omkring spørgsmål om rollen som
Kirkeværge osv.
Landsindsamlingen foregår digitalt i år.
Kan vi gøre noget for at reklamere for dette, ud over Østbirk AVIS.
Peter Tast har sendt forslag til aktiviteter b.la. sang med Dario;
Anne foreslår Dette ligger i Yding som i forvejen afholder koncert
hver år.
Dagplejen/børn mangler nærmere besked om tidspunkter, dog
kan dette først ligge i Efteråret.
Winther og Trolle har været med et forslag om Biodervisitet på
marken over for kirken, kan vi i budgettet finde midler til dette?
Peter Tast fortæller, at Voerladegård Kirke er Grøn kirke, og der
er en række ting der skal være opfyldt, der udsendes
spørgeskema omkring grøn kirke. Skal der arbejdes på dette evt.
et samarbejde med Borgerforeningen om vedligehold.
Marken er i øjeblikket forpagtet ud.
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Sagsfremstilling
Punkt 7

Punkt 8
Punkt 9

Gavekasse.
Fastsættelse af kronebeløb.
Vedtage at Marianne styrer og
indkøber.
(bilag 7).
Marianne.

Nyt fra formanden:
Orientering om toiletter. SSP,
nøgler.

Beslutning
Vigtig at melde ind med datoer omkring begivenheder i familien.

SSP er blevet gjort opmærksom på udfordringen omkring
toiletterne på Kirkegården, og de kan kontaktes igen hvis det
udvikler sig til mere voldsom karakter, vi har også mulighed for at
aflåse med ny system nøgle.

Orientering fra formandsmøde.
Herunder for holden os om PU
skal indgå fælles kontrakt med
konsulentfirma vedrørende
APV. (bilag 8).

5 års planen.
Skal de ikke imødekomne
ønsker genfremsættes og skal
der nye på.
Hvem kan være tovholder for
de enkelte ønsker.
Jens-Martin:

Kirke reparation af revner; 1,600, Jens-Martin
Indvendig kalkning af kirke;
Ombygning af kirkegårdsfaciliteter; 1,000,000 Jens-Martin
Fornyelse af lærkehæk: 180,750 Åge og Peder,
Udskifte møbler i sognegård: 340,000 Afventer?
Kirkegårdsudsmykning:75,000 Udgår.

Andet, i sidste øjeblik!

Punkt 10

Godkendelse af referat fra
sidste møde 26,01.2020

Punkt 11

Næste møde. Godkendelse af
regnskab. Mødepligt.
09.03.2021

Punkt 12

Eventuelt:

godkendt

Der er kommet spørgsmål om menighedsrådet giver tilskud på
5000 kr. til varmestuen ud over overskuddet fra strikkedamerne?

Afslutning:
Gennemgang af referat,
underskrift

Mødet hævet kl.__________________________
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Redigeret/tilrettet den: __04.03.2021.____________________________________

Underskrifter:

Marianne Krogh

Anne Sørensen

Jørgen Døssing Jepsen

Jens-Martin Grove

Joan Brok Kattrup

Majbritt Landbo

Åge Sørensen

Lone Buhl

Peter Tast.

Arkiv:
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