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Fraværende: Niels Christensen
Dagsorden
1. Godkendelse af referat

Referat
Referat godkendt og underskrevet

2. Vision
3. Kontaktperson

Medarbejdermøde 17. juni 2014
Lene tager problemet med fri på helligdage for
personalet op på det kommende årlige
medarbejdermøde.
Problemer med at finde vikarer for organist her i pinsen.
Mai Bjerregaard er headhuntet til Rudkøbing. Lene
Sjørup vikarierer her i Sørup for Karina, som er
sygemeldt til 1. september 2014 foreløbig.
Aktivitetsudvalgsmøde planlægges.
Budgettet gennemgået og godkendt af menighedsrådet.

4. Præsten

5. Aktivitetsudvalg
6. Økonomiudvalg, foreløbigt
budget for 2015
7. Præste- og kirkegårdsudvalg
8. Graveren
9. Stillingtagen til Jan Nielsens
uddannelsesønske

10. Tidsbegrænset ansættelse
af gravermedhjælper Martin
Mogensen
11. Samarbejde med Ollerup

12. Kirkeværgen

Intet nyt
Sommerblomster er plantet. Afslag i prisen.
Ønsker at blive tillært gartner. Derved lønstigning fra
2016. Kompetencefonden kan søges til dækning af de
10 ugers Amu-kurser. Jan har lige været på 14 dages
kirketjenerkursus. Det besluttes, at Dennis og Lene
Tilsted arbejder videre med det, så det bliver lidt mere
konkret.
Det besluttes, at Martin ansættes tidsbegrænset
sommeren over. Ollerup betaler lønnen.
Møde i Ollerup medførte: Ollerup vil ansætte en
gravermedhjælper på 30 timer + Vibeke
virksomhedsoverdrages, i alt 37 timer. Sørup har 2årige kontrakter med Ollerup.
Nyt køleskab her på 1. sal i Elmelund er indkøbt.
Der skal snart være kirkegårdssyn. Kirken er senest
kalket i 2010, så det skal med nu. Kalkfond, som skulle
presse prisen ned.
Smeden er ved at lave nye øjer til hasperne i
sakristidøren.
Ingen ændringer i skjolder på loft i våbenhus. Claus
Gustenhof kontakter Rentokil og bygningskyndig, Lars

13. Orientering

14. Evt.

Ellermann.
Der skal udluftes i tårnet, grundet behandling efter
borebiller.
Svend orienterede om forskellig indkommen post på
DAP (den digitale arbejdsplads)
Det blev vedtaget at indmelde sig i Dansk Kirke i
udlandet.
Blomster fra menighedsråd til Hanne, Dennis og Birthe
som tak for arbejdet i.f.m. konfirmationerne.

15. Punkter til næste møde.
Næste menighedsrådsmøde: onsdag, den 13. august 2014 kl. 17.00

Ref. Birthe Bak-Hansen

