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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 24-04-2019 1700 –2100

Møde nr. 4-2019

i Kirkebakkehuset

Afbud: Ellen Valentin Dam

Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden.
2)

Beslutning
Ad 1 Godkendt.

Godkendelse og underskrift Ad 2 Godkendt
af referat fra sidste møde.

3) Drøftelse af behov for og
Ad 3 Formulering af vision og mål udarbejdet og godkendt.
ideer til ny formulering og
Se særskilt bilag.
ændringer i
menighedsrådets mål og
vision. (Bilag til medlemmer)
4) Kommende arrangementer Ad 4
a) Syng med m trioen 23-04-19 a) Er afviklet
b) Whisper & shout As 6-05-19 b) Aftaler på plads
c) 7. Maj højskoleeftermiddag.
5) Meddelelser fra formand,

Ad 5
Vedr. internetforbindelse: Mr. vurderer ikke, der er behov for
Fibia-tilbud pt.
Forslag om kirkevandring ved alle tre kirker ved Niels Jørgen
b) Medd. / Orientering / andre Poulsen. Aktivitetsudvalget meddeler SK 2 passende datoer.
a) Kaboo-kalenderkursus 1-05-2019.
kontaktperson og udvalg.
a) Orientering v/
kontaktperson

6) Eventuelt.

7) (Lukket punkt): Anskaffelse
af bil til AKJ-kirkegårdene i
fællesindkøb med andre
kirkegårde, og tilsagn om
finansiering fra provstiet jf.
udsendt mail til
medlemmerne.
8) (lukket punkt): Orientering
ved kontaktperson om
status i personalesituation
ved omlægning af
rengøring.
9) (Lukket punkt) I tilfælde af

beslutning om overgang til
fremtidig brug af
rengøringsselskab: Valg af
rengøringsselskab
10) (Lukket punkt) I tilfælde af

Ad 7 Vedtaget at anskaffe varebil til brug for kirkegårdene i
fælleskøb med flere kirkegårde i provstiet.

Ad 8 Fratrædelsesaftale godkendt

Ad 9 Beslutning om rengøringsselskab udskydes til maj eller
juni møde.

Ad 10 Ingen ændring af gulvoverflader i første omgang.
beslutning om overgang til
fremtidig brug af rengøringsselskab: Evt. ændringer af
gulvoverflader mv.
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Møde nr. 4-2019

i Kirkebakkehuset

Afbud: Ellen Valentin Dam

Dokumenter til sager på mødet kan ses
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Dagsorden
11) (Lukket punkt): Forslag om

oprettelse af konto samt
kontokort til Rema.um. Pris
57.000 kr. ekskl. moms.
Ansøglling fra PUkirkegårdspuljen. Indstilling fra
kirkegårds-udvalget i t.(.)
i Kirkebakkehuset 12-11-2018
for særligt indbudte om nyt
historisk værk af Knud Sønder, herunder kirkens.
.

Juelsminde, den 24-04-2019

underskrifter

Beslutning
Ad 11 Der undersøges om oprettelse af kontokort i Rema
1000.

