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1. Bemærkninger til dagsordenen.

Ad 1. Intet ud over pkt.

2. Medarbejdersituationen: -ophør
- sygemeldte
Nye ansatte:
- ledende graver
- kordegn
- gravermedhjælp
- medarbejdermøde
- konfirmandunderviser

Ad. 2. Graver Tage Nielsen, gravermedhjælper Thomas
Nielsen og kordegn Irena Kristensen er ophørt i deres
stillinger.

3. Regnskab:
- ½ års regnskab.

Dorthe Meyersahn er ansat som gravermedhjælper på 35
t/uge pr. 15. august.

4. Byggeri
- status

5. Præsterne:
- konfirmander
- entre v. arrangementer
- kommende arrangementer

6. Medarbejderrepræsentant.

7. Aktivitetsudvalg.

8. Jubilæum d. 30. august.

9. Konsulentrunde i provstiet.

Anna Marie Boysen er stadig sygemeldt og i fuld gang med
behandling.
Henrik Nygaard er ansat som ledende graver og startet 1.
august 2015.
Hanne Grove er ansat som kordegn på 15 t/uge pr. 1. august
2015.

Der har været afholdt medarbejdermøde d. 5. august, referat
er udarbejdet, godt møde.
I forbindelse med det store antal konfirmander i det
kommende år er der bevilget ekstra hjælp til
konfirmationsundervisning fra provstiet. Der er lavet aftale
med konsulent Lotte Andersen om undervisning sammen
med præsterne.
Ad 3. Regnskabet gennemgås og findes i orden, der er dog
stadig brug for mådehold. Det følges nøje.
½ års regnskabet balancerer med 51.15 %.
Ad 4. Kapellet er næsten færdigt, et flot resultat. Der
undersøges omkring ibrugtagnings-godkendelse. Hvert
bedemandsfirma får udleveret en nøgle.
Plantning af træer og hække sættes i oktober.
Vedr. mandskabshuset er der stadig ikke en løsning, sådan
at der kan kalkes. Arkitekt, murer og konsulent er på
opgaven.
.
Ad 5. Der er et hold fra 8. kl. på 27 og et 7. kl. hold på 38.
Anna Marie, Lotte og organist Hanne Albinus er i gang med
planlægning. Helle har 4 hold på henholdsvis 15, 22,14 og
18. Helle er i gang med planlægning også af transporten.

10. Referat fra evalueringsmøde
hos biskop.
Vedr. entre til arrangementer der afholdes i kirkens regi
diskuteres det livligt for og imod. Det aftales at der ikke tages
entre ved arrangementer der afholdes i kirkelige rum.
11. Evt.

Der var kun 8 børnekonfirmander tilmeldt denne gang, og
derfor ikke gennemført.
Der er forklaringsgudstjeneste i Johanneskirken d. 8.
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september kl. 19 og i Lindknud d. 10. september kl. 19.

Ad 6. Graver Henrik Nygaard er valgt som ny
medarbejderrepræsentant.
Der er et ønske om en kantskærer til ca. 5500 kr. Dette
noteres og vurderes på senere på året.
Der er behov for nyt begravelsessæt til kirkegården v.
Johanneskirken. Henrik indhenter priser.
Ad 7. Vibeke oplyser at sangaftner starter igen fra september
den sidste tirsdag i måneden.
Der er planlgt korkoncert i december.
Ad. 8. Jubilæum: Alt er planlagt og sat på skinner.
Der har været spurgt til ønsker: pengebeløb til lysestager til
kapellet, salmebøger, topstjerne til juletræ.
Teltet bliver opstillet kl. 16 fredag d. 28. august. Inga, Vibeke
og Hanne møder kl. 9 søndag og gør klar til kaffe.
Ad 9. Det besluttes at sige ja tak til konsulentrunden.
Ad 10. Referatet fra evaluering på pastorat
sammenlægningen ligger på Dap.
Ad. 11. Evt.
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