Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 16.8. 2018
Kl. 19.00
I konfirmandstuen
Afbud fra Christian og Kjeld
Dagsordenen:
1. Valg af referent
Lars Grangaard
2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt!

3. Godkendelse af referater fra 22.5.18
Ingen kommentarer
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Forslag om at rykke tidspunktet for den sidste julegudstjeneste den 24. december til kl. 15.30 i
stedet for kl. 16.00. Godkendt med mindre Christian har indsigelser.
5. Nyt fra præst
Intet
6. Nyt fra formand
herunder ansættelse af konsulent i provstiet
aflåst nøgleskab også til personalemapper
Leila og Sanne undersøger hvad der kan gøres. Beløbsniveau: 10.000kr max.
7. Nyt fra kasserer – økonomi:
Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 blev behandlet og godkendt på MR-mødet. Dog skal
bemærkes at resultatet skal korrigeres med 25.882,31 som skyldes lønninger bogført på formål
9999.
8. Nyt fra kirkegården ved kirkeværge + graver
renhold af ikke benyttede gravsteder
Torben afventer andet tilbud fra tømrer på skaden i våbenhuset. Sanne forklarer om pasning af
gravsteder. Den endelige beslutning om vedligeholdelse af gravsteder finder sted efter skelsagen
er afsluttet. Torben kontakter stiftets kirkegårdskonsulent med henblik på udvikling af
kirkegården.
Peter kontakter Per omkring ny dør til graverhuset. Sanne tilbyder kaffe i våbenhuset sidste fredag
i måneden for ejere af gravsteder så de kan stille spørgsmål mm.
Der er købt hjertestarter og sat op på gavlen af graverhuset. Lysforhold udbedres ved graverhuset.

9. Nyt fra kontaktperson:
kursusbudget
øvrige forhold vedr. medarbejdere

Leila forklarer om kurser

10. Nyt fra præstegårdsudvalg
intet

11. Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg
Se punkt 8
12. Nedlæggelse af kirkebladet og større indsats på hjemmesiden og de sociale medier.
Der stemmes om at kirkebladet nedlægges med udgangen af året. Det er vedtaget at det nedlægges
4 for og 1 blank. Der nedsættes et udvalg til videre strategi om PR-muligheder.
13. Arrangementer og bladudvalg
Lars deler bladet ud denne gang. Karsten og Lars har planlagt 2 betalingskoncerter i kirken med
Jazz Five og Ester Brohus Band.
14. Eventuelt
Etablering af adgangsvej til kildepladsen udsættes til næste møde
15. 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

