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1. Årsafstemning af regnskab
2014 v. kasserer Tage
Nielsen, Nygade og
regnskabsfører Rikke
Schønberg.

Beslutning
Regnskabet 2014 er gennemgået og visse pkt. er nærmere
gennemgået. Afstemningen er afsluttet med et
driftsunderskud på kr. 30.510,14

2.
2. Opfølgning v.
ibrugtagning af det nye
mandskabshus.

Flytning til mandskabshuset: Besværligt omkring telefon og
IT. Der mangler stadig noget omkring indretning.
Der mangler stadig stativet til haveredskaber.
Huset skal være låst, også i dagtimerne når der ikke er i
personale indendørs. Ligeledes skal porten være lukket,
også når der er personale på kontoret.
Der er stadig 2 låger ind til naboer mod syd, disse skal
afsluttes, forslaget er hegn med hækplanter. Gravermandskabet bedes udføre dette.
Der indkøbes en postkasse som opsættes ved Østergade 29
a. Tage Nielsen, Nygade sørger for dette.
Persienner skal indkøbes til mandskabshuset. Erling Jepsen
spørges om mulighed for denne opgave sammen med stakit
ved den østlige indkørsel.
Tage Nygade og Vibeke står for indkøb af garderobeskabe.
Inga orienterer om at der fra uge 13 kommer en fuldtids
medarbejder på kirkegården. Medarbejderen er anvist fra
Vejen Kommune. Desuden kommer der også fra uge 13 en
samfundsmedarbejder på i alt 150 timer, fordelt med 8 t/uge.
Anna Maria orient. om at Inge Lise Jepsen kommer i
arbejdsprøvning fra uge 13, startende med 3 t/dag. Det er
Anna Marie der er "mentor" i forhold til Inge Lise. Der vil
være tætte opfølgninger med virksomhedskonsulenten fra
Vejen Kommune.
Vedr. frokoststuen/mødelokalet vil der blive ændret i den
foreløbige møblering: stolene udskiftes til uden armlæn.
Kopimaskinen flyttes ind. Reol fra præstegården flyttes ind.
Hanne HL drøfter ovnst.fredag med personalet.

Der undersøges de formelle krav til opbevaring af kirkebøger
og kirkegårdsprotokoller. Der forventes snarlig digitalisering
af kirkegårdsprotekoller lig med kirkebøgerne. Da der også
skal sorteres i hvad der skal afleveres til landsarkivet, vil der
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Beslutning
formenligt blive plads i præstegårdens boks til opbevaring af
disse bøger.

, den

underskrifter

