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Afbud Henrik Nygaard, Børge
Jessen

Dagsorden
1. Bemærkninger til
dagsordenen.

2. Regnskab:
- 3. kvartals regnskab
- budget 2016 til godkendelse

3. Kontaktperson:
- sygemeldte
- opfølgning 3 mdr.samtaler
- opfølgning MUS
- opgaver og fordeling af opgaver i
bygninger og kirkegårde

4. Byggeri:
- byggeregnskab
-hængepartier?

5. Præsterne:
- IT i graverhuset
- MR valg i 2016
- hvervning af frivillige

6. Medarbejderrepræsentant:
-status på kirkegårdsarbejdet

Beslutning
Afbud Henrik Nygaard, Børge Jessen

Ingen bemærkninger

3. Kvartalsrapport 2015 godkendt.
Budget 2016 godkendt. Endelig budget afleveret d. 22-102015 14:44.

Anna Marie Bojsen er stadig sygemeldt.
Henrik Nygaard, Dorthe Meyersham og Hanne Grove har
været til 3. mdr. samtale. Hørepropper anskaffet til Hanne
Albinus. Hun ønsker dog fortsat en lydskærm ved orglet.
Dan Hundebøl ansat på kirkegården på fuld tid indtil den
18.december.
Næsten alle MUS samtaler er gennemført.
Rengøring af alle lokaler: kirker, konfirmandstue og
graverfaciliteter samt indkøb, er opgaver, der skal varetages
af en ny medarbejder. Der ansættes midlertidigt en person
indtil og med februar måned 8 timer om ugen fordelt på
tirsdag og torsdag. Kontaktperson og formand tager hånd om
denne opgave. Formand og næstformand udarbejder
tjeklister til rengøring af de forskellige faciliteter. Der arbejdes
på fordelingen af medarbejdere på kirkegårdene, men det
udsættes til efter grandækningen er fuldført.
Byggeriet næsten færdigt. Strøm og vand på
materialepladsen etableret. Gavlene på graverhuset skal
laves om og males/kalkes. Tage Nielsen undersøger, om vi
evt. skulle have en anden form for kalk til kirker og
graverfaciliteter.
Gulvtæppet i kirken buler. Hanne Albinus får sat hjul på
klaveret i kirken. Nøglesystemet bliver forbedret.
Skiltning ved Østergade og ved døren til graverfaciliteterne er
påkrævet. Tage Nielsen sørger for skiltning og
udhængsskab.

Helle Nørby indkøber en kirkenets printer til attester. Tage
Nielsen sørger for, at kirkegårdskontoret har en brugbar IT
arbejdsplads.
Til menighedsrådsvalg bliver der formentlig den13.
september 2016 informations- og opstillingsmøde.
Anna Marie Erbs arbejder videre med hvervning af frivillige,
bl.a. gennem Kirkesiden i Ugeavisen. Fotograf, hjælp ved
kirkekaffen, kagebagning, kirkepyntning m.m.

Intet
7. Aktivitetsudvalg.
Møde i næste uge. Anna Marie Erbs udarbejder dagsorden.
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8. Evt.
Kirkegårdsvedtægten fra 2009 er revideret og afleveres i
morgen.
Tage Nielsen har været til møde i
regnskabskontorfællesskabet.
Præsterne tager stilling til julehjælp og bestiller en kurv i
Brugsen.

9.

Brørup den 29.10.2015

underskrifter

