Menighedsrådsmøde i Holbæk
Sognegård

Dato: onsdag d. 11. maj kl.
19:30- 21:30

Afbud fra: Anthon Tetsche, Aase
Aggergaard, Lars Nielsen

Blad nr.
Formandens initialer:

1. Bemærkninger til referat.

Godkendt

2. Godkendelse af dagsordenen

Punkt til lukket møde

3. Nyt fra formanden.
- fra præsten.
- fra kontaktperson
- fra kirkeværger
- fra medarb.repræsentant
- fra andre

Formand: Ved budgetsamråds-mødet, blev der talt om
muligheden for fælles annoncering om arrangementet i Norddjurs
Provsti. Kirku.dk blev præsenteret – prøves.
Præst: murbier i murværket på præsteboligen – kirkesyn
afventes. John undersøger, om forsikring vil dække udbedring.
Kontaktperson arbejder med pensionsordninger til
medarbejderne.
Medarb.rep. Ferieplan er klar – gravermedhjælper er nu
raskmeldt.

4.

Indkomne kursusforslag

Udflugt 1. juni med Menighedsrådsforeningen - tilmelding

5.

Siden sidst. (Læs referat fra
sidste møde og hver især
følger op på de opgaver som
de blev tildelt ved dette møde)

Vikarservice er en, for dyr, løsning ved sygdom.
John kontakter firma ang. Varmepumpe – støjniveau er 42
decibel
Vi afventer nyt om orgel (Estruplund) og klokke(Holbæk)

6. Økonomi
6.1 Varme, Holbæk Kirke (Inge)
6.2 Hegn til Holbæk Præstegård
(Lars), bilag vedhæftet
6.3 Indkøb af varebil til transport af
personer og materialer mellem
kirkerne (Elisabeth)

6.1 Ny mulighed: Infrarød varme – provstiet oplyses om
muligheden. Høre andre kirkers erfaring – Inge arbejder videre.
6.2 Lars kontaktes, om der er flere tilbud, ellers vælges model 1
6.3 Der undersøges priser for leasing – John og Jørgen. – pumkt
til næste gang.
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7. Medarbejderrepræsentanters ret og Medarbejderrepræsentant skal være med ved lukkede møder –
pligt i menighedsråd (John)
undtagen egen situation. Medarbejderrepræsentant skal have
John har vedhæftet flg. link til sit
dagsorden.
punkt:
https://www.retsinformation.dk/forms/
R0710.aspx?id=164787
http://www.doks.dk/index.php?option=
com_content&view=article&id=654:fak
ta-ommedarbejderrepraesentanten&catid=2
73:nyt-fra-bestyrelsen&Itemid=1007
8. Hvornår er man inhabil, lukket
møde? (Elsebeth)

Når det er en personsag eller det drejer sig om et familiemedlem.

9. Kirkelige aktiviteter
9.1 Valg
9.2 Liturgi

9.1 Et enkelt input er sat i kirkebladet – Valg er punkt til næste
møde.
9.2 Karin S sender Liturgi-liste til MR.

10. Evt..

Kirkesyn 18. maj: Voer kl. 17:00 – Estruplund 14:45 – Udby kl.
18:30 – Holbæk kl. 19:15 – 20:00 smørrebrød.
Medarbejdermøde afholdes snarest

11. Næste møde

9. juni
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Underskrift af referat:
Karin Skouboe _______________________
Lars Nielsen_________________________
Elsebeth Mårup ______________________
Aase Aggergaard_____________________
Anthon Tetsche_______________________
Inge Langballe________________________
Jørgen Laursen_______________________
Elisabeth Boje________________________
Lola Friis____________________________
Tom Ahlmann________________________
John Simonsen_______________________
Karin Pedersen_______________________
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