Referat fra Tiset Sogns menighedsrådsmøde
onsdag den 20. maj 2015
Deltagere: Svend Erik Pedersen, Jette R. Christiansen, Karin Stær, Lone Schmidt, Gunhild
Budde og Lone Helsvig Mikkelsen (referent)
Afbud: Anders Jørgensen (medarb.rep.)

1.

Valg af mødeleder.
Gunhild

2.

Opfølgning på seneste referats beslutninger.
Vedligeholdelsesaftale på kalkning af kirken drøftedes.
Oplæg til flisegang fra parkeringspladsen til våbenhuset indhentes til næste møde.
Tovholdere Karin og Lone S.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4.

Kontaktpersonens indlæg.
Svend orienterede om, at der foreligger dokumentation for tilgodehavende ferie, feriefridage og afspadsering for medarbejderne pr. 30. april. Pr. 1. maj udfylder alle medarbejdere fraværsregistreringsskema udfærdiget af regnskabskontoret, Søndre Provsti.

5.

Præstens indlæg.
Jette orienterede om møde med frivilligkoordinator på Solbjerg Lokalcenter vedrørende besøgstjeneste og ensomhed uden grænser i Solbjergområdet.
Der er morgensang den 21. maj.
Børnegudstjeneste den 4. juni.

6.

Økonomi.
Gunhild fremlagde foreløbigt budget 2016 på baggrund af budgetmødet 7. maj.
Det foreløbige budget 2016 blev godkendt af menighedsrådet. Endvidere blev første
kvartals regnskab gennemgået.

7.

Nøgleoversigter for henholdsvis kirken, gravehuset og kapellet.
 Fremlæggelse af ajourførte oversigter.
Ajourførte nøgleoversigter foreligger fortsat ikke. Der mangler kvitteringer for udleverede nøgler.

8.

Personalesituationen f.s.v.a. tilgodehavende ferie, feriefridage og evt. afspadsering.
Taget punkt 4.
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9.

Aktivitetsudvalget.
Der er møde i aktivitetsudvalget den 28. maj med henblik på planlægning af efterårets
arrangementer og kommende forårs arrangementer.

10.

Garderobeskab til forældresoveværelse og børneværelse.
 Fremlæggelse af tilbud.
Der blev fremlagt tilbud på garderobeskabe til henholdsvis soveværelse og børneværelse.
Der skal indhentes et tilbud mere. Fremlægges på mødet 18. juni.

11.

Fastsættelse af dato for visionsmøde 2015.
Det besluttedes, at visionsmødet holdes samtidig med høstgudstjenesten den 27. september.

12.

Årshjul, herunder punkter til næste møde.
Næste møde er torsdag den 18. juni. Der er afbud fra Jette.
Fremlæggelse af oplæg til flisegang fra parkeringspladsen til våbenhuset.
Fremlæggelse af tilbud på garderobeskabe til præstegården

13.

Eventuelt.
Karsten Stær indtræder i menighedsrådet pr. 1. juni 2015.
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