Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 22.5. 2018
Kl. 19.00
I konfirmandstuen
Afbud fra
Dagsordenen:
1. Valg af referent
Man vælger Karsten Kehler.
2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendes

3. Godkendelse af referater fra 16.4.18
Rådet godkender referatet.

4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Man ansætter en gravermedarbejder Jan-Erik Sandberg på gennemsnitligt 2 timer om ugen.
5. Nyt fra præst
øvrige lukkedage? F.eks. 2. påskedag og andre – til drøftelse
Vi arbejder på alternative gudstjenester på 2. jule-påske-pinse dage.
Nyansat sognepræst Michael Rønne Rasmussen præsenterer sig selv og fortæller om sine
projekter i Ishøj med det multikulturelle samfund.
Der er ansat en 4 måneders praktikantpræst Marianne Braae fra 1. juni.
Godt pinsearrangement i Torslunde 2. pinsedag med korenes medvirken.
Ved fremtidige arrangementer med bespisning skal der findes 2 hjælpere enten fra menighedsråd
eller frivillige. Vi opfordrer til at alle deltagere hjælper med oprydning.
Vi kan bruge leverandører udefra mht. mad.
6. Nyt fra formand
herunder ansættelse af konsulent i provstiet
Formanden beretter at konsulent i provstiet kommer til næste møde for at fortælle om sine
projekter.
Databehandlingsaftale med NNK løn er oprettet.
7. Nyt fra kasserer – økonomi:
Budget 2019
Ny revisor i Høje Taastrup provsti.
Beholdningseftersyn i kirkekassen taget til efterretning af den 4. januar 2018.
Budget 2019 foreløbig taget til efterretning.

Det foreløbige budget 2019 er afleveret i økonomiportalen den 22.5.2018 kl. 17.57.
Menighedsrådet ønsker at købe en hjertestarter. Max. 25.000,-kr. Vi forventer at få et tilskud fra
Bylauget.
Peter deltager sammen med Birte i budgetmøde i provstiet.
8. Nyt fra kirkeværge + graver
Kimningautomatisering af klokkerne er ved at blive sat op.
Våbenhusets tag er utæt og skal renoveres. Torben Dahl arbejder på sagen.

9. Nyt fra kontaktperson:
kursusbudget
øvrige forhold vedr. medarbejdere
Beslutning om kurser udsættes til næste møde

10. Nyt fra præstegårdsudvalg
11. Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg
Vandledningen ved graverhuset skal repareres. Peter arbejder på sagen.
12. Arrangementer og bladudvalg
Torben Dahls band Slipstrøm gir koncert tirsdag den 7. maj kl. 19.00
13. Eventuelt
Menighedsrådet foreslår Tivolitur som belønning for Børnekoret i den næste sæson.
14. Næste møde: 16.8.18

Overblik over kurser for personalet 2018 – og generelt:
Lisbeth, kirkesanger: ønsker årligt kursus på Kirkemusikskolen, pris 2000 kr.
Sanne, graver og kirketjener: overenskomstmæssigt krav på 5 ugers uddannelse indenfor 2 år efter
ansættelse:
1. del – indhold: Kirketjeneste for kirketjener/graver
AMU-kursus, Svendborg, 10 dage:
Tilmeldt oktober 2018.
pris 1080 kr. + rejse og diæter.
Delkurser:
Kirketjeneste for kirketjener/graver:
Klargøring til kirkelige handlinger
Medvirken ved kirkelige handlinger
Tilsyn med kirkebygninger og inventar
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde
2. del – indhold: Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
AMU-kursus, Svendborg, 5 dage:
Gennemført i feb. 2018
pris 540 kr. + rejse og diæter.
delkurser:
Manuel betjening af kirkens tekniske installationer
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar
3. del – indhold: praktiske forhold ved dødsfald
AMU-kursus, Svendborg, 3 dage:
Gennemført marts 2018.
pris 552 kr. + rejse og diæter.
procedure og praktiske forhold ved dødsfald
4. del – indhold: kirkens udstyr
AMU-kursus, Svendborg, 2 dage:
Gennemført feb. 2018
pris 216 kr. + rejse og diæter.
præventiv konservering af kirkens udstyr
5. del – indhold: samarbejde, kommunikation og faglig etik (ikke AMU-kursus)
Leva-kursus Svendborg, 5 dage:
Tilmeldt uge 3, 2019
Pris 8.200 kr. (inkl. ophold) + rejse og diæter.
http://www.levaplus.yolasite.com/
Samarbejde, kommunikation og faglig etik
Danhostel – værelse er reserveret gennem AMU:
http://www.danhostel-svendborg.dk/ - Tlf. 62 21 66 99 - 575 kr. pr. nat.

Udgifter i forbindelse med kurser:
Kursusudgift – se ovenstående
Ophold og kost: 575 kr. pr. dag

Broafgift og kørsel: 836 kr. pr. gang
Diæter og dagpenge pr. dag: 418 kr.
Refusion på AMU-kurser:
800 kr. pr. dag – søges fra VEU-fonden af NK Kirkeløn

