Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag d. 7. oktober 2014 kl. 18:30 i Johanneskirken.

Navn

Til
stede

Tonny Viedél Nielsen (TVN) formand

x

Preben Wichmann (PW) næstformand

x

Ulla Marie Sørensen (UMS) kasserer

x

Erik Henning Jørgensen (EHJ) kontaktperson

x

Niels Saabye Høst (NSH) kirkeværge, Johannes

x

Tom Ferslev Jakobsen (TFJ) kirkeværge, Greve

x

Per Hassing Christensen (PHC)

x

Solvejg Kirstine Søvsø Frandsen (SKSF)

x

Carl-Erik Hansen, SYG / Pernille Kjærnø (PK)

x

Hans Christian Jepsen (HCJ)

x

Maiken Andreasen (MA)

x

Marianne Bay Pedersen (MBP)

x

Birgit Lieberkind (BL)

x

Christian Bryld (CB) sognepræst, KBF

x

Kjeld-Ole Munk (KOM) sognepræst

x

Christel Frederiksen (CF) sognepræst

x

Susanne Fuglsang (SF) medarbejderrepræsentant

x

Birgitte Kryger Hinrichsen (BKH) regnskabsfører

x

Finn Ove Wandahl (FOW) kordegn, referent

Afbud/
Fravær

Underskrifter

x

Pkt. 1

Dagsorden
Offentlig spørgetid. (TVN)

Beslutning

Pkt. 2

Beslutningsdygtighed. (TVN)

Rådet er beslutningsdygtigt

Pkt. 3

Godkendelse af dagsordenen. (TVN)

Pkt. 4

Pinse På Herrens Mark 2015

Dagsorden godkendt med
ændringer.
Birgitte Kryger er referent
på mødet.
Menighedsrådet besluttede
at deltage i PpHM 2015.
Jette Poulsen valgtes som
menighedsrådets

Ansv

Dagsorden

Pkt. 5

God kendelse af budget 2015 (UMS)
Beskrivelse:
Formand og kasserer har deltaget i provstiets budgetsamråd og
provstiudvalget bemærkninger jf. provstiudvalgets mødereferat
er efterfølgende indarbejdet i MR budgetforslag 2015

Beslutning
repræsentant i
planlægningsgruppen.
Der blev stille forslag om at
det allerede nu var mulighed
for at lave en liste over
hvem der ønskede at deltage
som hjælpere ved
arrangementet. Dette var
der ikke stemning for.
Formand og kasserer
orienterede om budget
2015, der herefter
godkendtes.

Jf. menighedsrådsloven §13 stk. 4 skal rådet være fuldtalligt når
budgettet skal godkendes.
Rådsmedlemmerne anmodes derfor om snarest og senest
søndag den 5. oktober 2014 at meddele evt. afbud til
formanden, således at stedfortræder kan indkaldes.
Bilag:
Greve Sogn Budget 2015
Indstilling:
Budgettet godkendes og fremsendes til provstiet.
Pkt. 6

Forelæggelse af revisionsprotokollat vedr. Årsregnskab
2013. (UMS)
Beskrivelse:
Kassereren og Formanden har modtaget revisionsprotokollatet
vedr. Årsregnskab 2013 og gennemgået revisionens
bemærkninger.
På grundlag af den foretagne gennemgang er der udarbejdet
forslag til bemærkninger / kommentarer.

Revisionsprotokollatet inkl.
kassererens forslag til
kommentarer blev taget til
efterretning.

Bilag:
Revisionsprotokollat vedr. Årsregnskab 2013. Kassererens
kommentarer tilgår.
Indstilling:
Revisionsprotokollatet inkl. kassererens forslag til kommentarer
tages til efterretning og fremsendes til provstiet.
Pkt. 7

Kvartalsrapport for tredje kvartal 2014. (UMS)
Beskrivelse:
Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 viser et samlet nettoforbrug på
ca. 75 % af budgettet (ligningen).
Bilag:
Kvartalsrapport for tredje kvartal 2014.

Kvartalsrapporten blev
godkendt.

Ansv

x

Dagsorden

Beslutning

Indstilling:
Kvartalsrapporten tages til efterretning og fremsendes til
provstiet.
Pkt. 8

Etablering af tilbud på Babysalmesang i Greve Sogn. (PW)
Beskrivelse:
Der er fra mange sider udtrykt ønske om, at menighedsrådet
tager initiativ til, at Greve Sogn tilbyder babysalmesang.

Næstformanden udleverede
et skriftligt oplæg angående
babysalmesang.
Der forelægges en
indstilling på næste
menighedsrådsmøde.

Indstilling:
Næstformanden pålægges at undersøge de aktuelle muligheder
og forelægge en indstilling på næste menighedsrådsmøde.
Pkt. 9

Sundhedsordning for ansatte med Greve Sogn som
arbejdsgiver.(NSH)
Beskrivelse:
Se bilag
Bilag:
Sundhedsordning for ansatte med Greve Sogn som arbejdsgiver.

AMO´s indstilling blev
drøftet.
Punktet genoptages på
næste menighedsrådsmøde,
hvor AMO anmodes om at
komme med en mere
konkret indstilling.

Indstilling:
AMO indstiller at forslaget vedtages.
Pkt. 10 Ansættelse af organist

Kontaktpersonen
orienterede om
ansættelsesforløbet vedr. ny
organist og bekræftede, at
Menighedsrådet har ansat
Gorm Valbjørn som
organist fra 1. november.

Pkt. 11 Status på personalehåndbog. (EHJ)

Punktet udsættes

Beskrivelse:
På menighedsmødet den 5. august blev der nedsat et hurtigt
arbejdende udvalg, der på menighedsrådsmødet i oktober skulle
fremlægger udvalget deres udkast til en personalehåndbog.
Bilag:
1. udkast til personalehåndbog (bilag følger).
Indstilling:
Punktet udsættes til næste møde.
Pkt. 12 Opfølgning på kommunikationsseminar. (TVN)
Beskrivelse:
Som opfølgning på kommunikationsseminarerne er der lavet en
sammenskrivning af resultatet fra det seneste møde.

Punktet genoptages på
næste møde.
Menighedsrådet skal her
gennemarbejde udsagnende
med henblik på at
konkludere på forløbet.

Ansv

Dagsorden
Bilag:
Sammenskrevet resultat fra mødet den 12. september.
(Udsendes senere)
Indstilling:
Det sammenskrevne resultat og de supplerende bemærkninger
og kommentarer tages til efterretning.
, Pkt.
13

Orientering og meddelelser fra udvalgene:
Aktivitetsudvalget

Beslutning
Hvis man ønsker at lave
indlæg i forhold til det
udsendte, ændres fristen fra
den 17. oktober til den 21.
oktober.

Der har været foredrag om
Caminoen.
12. oktober er der
højskoledag. Der er
tilmeldingsfrist torsdag den
9. oktober.

Arbejdsmiljøorganisationen

Der arbejdes med
personaleundersøgelsen.
Arbejdstilsynet kommer på
tilsyn i løbet af de næste
fire måneder.

Kirke- og kirkegårdsudvalget

Udvendig låge ved trappe
til korøverum er sat i
gang.
Der kigges på udsugning i
køkken onsdag den 8.
oktober.

Præsteboligudvalget
Intet nyt
Redaktionsudvalget
Der er møde i
redaktionsudvalgsmøde
torsdag den 9. oktober.
Øvrige udvalg
Pkt. 14 Orientering og meddelelser fra rådsmedlemmerne:
Formanden:

Intet nyt

Formanden deltog i
frivilligfredag ved
Borgerhuset.

Næstformanden:

Arrangementet vedr. korets
tur til færørene blev rost.
Næstformanden har
arrangeret møde med
Kaboo den 21. oktober.

Kassereren:

Intet nyt

Kontaktpersonen:

Det årlige lovpligtige
medarbejdermøde finder
sted den 14. november.

Ansv

Dagsorden

Beslutning
EJ og KOM har været til
møde om lønforhandling.
Der skal overvejes
lønstigningsprocentsats når
der skal forhandles løn med
medarbejdere der oppebærer
ny løn.
Der var almindelig enighed
om at voksenlærling på
kirkegården fortsætter til
han er uddannet færdig.

Kirkeværgerne
Greve Kirke:

Johanneskirken:

Det store træ ved kapellet er
fældet. Et sygt træ ved
kirkegårdsmuren tyndes ud.
Det hvide kors i øst gavlen
renses.

Præsterne:
Christian Bryld:
Kjeld-Ole Munk:

Intet nyt
Der efterlyses personer til
lægmandslæsninger ved
gudstjenesten.

Christel Frederiksen:

Intet nyt

Øvrige medlemmer:

Personalerepræsentanten
beder om at når der afhentes
brød til kirkekaffe i
Brugens, Greve, skal der
ikke betales for dette.
Solveig meddelte at der er
julefest den 28. december.
Greve Kirkes højmesse en
28. december skal aflyses.

Pkt. 15 Eventuelt:

Det påpeges at
arrangementer skal
annonceres nøjagtigt.
Blyantspenge vil blive
udbetalt onsdag den 8.
oktober.

Mødet slut kl.: 22:00

Ansv

