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Dagsorden

Beslutninger truffet på mødet

1. Godkendelse af referat af 12.12.2012
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Siden sidst.
a. – Kort gennemgang af aktiviteter siden
sidste møde.

Godkendt.
godkendt
Aktiviteter siden sidst blev evalueret, og julegudstjenesten
manglede kirkesangere.

4. Årsregnskab 2011
Ad. 4. er taget til efterretning.
5. Årsbudget 2013
Ad. 5. er taget til efterretning.
6. Revisionsprotokolat til
beholdningseftersyn 2012.
Ad. 6. er taget til efterretning.
7. Drøftelse af honorarer vedr. arbejde med Der er besluttet at Jørgen Munk foretager udarbejdelse og
plakater m.v.
opslag af plakater, for alle tre kirker i sognene, med 2 timer
ugentlig ind til videre.
8. Hvordan får vi informeret om kirkens
aktiviteter lokalt i Fraugde sogn?
Ad. 8. Vi arbejder videre med evt. at købe en
tavle til kirkegården, vi beder
kirkegårdsudvalget undersøge
mulighederne. Kommunikationsudvalget
arbejder videre med at informere om
kirkens aktiviteter.
9. Indledende drøftelse om udarbejdelse af
målsætning for kirkens arbejde i Fraugde
sogn.
Ad. 9. er drøftet, og sat på dagsorden til
næst menighedsrådsmøde.
10. meddelelser/orientering
a. formanden
i. visionsmøde
ii. henvendelse om lå af messehagel til
udstilling.
iii. Gavepolitik.
iv. Hjemmeside.
v. Kursusvirksomhed
vi. Andet.
b. Præsterne.
c. kirkeværge.
d. Kontaktperson.
e. Kasserer.
f. Personalerepræsentant.
g. Nedsatte udvalg.
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Ad. 10.a. Visionsmøde 27/2 for
menighedsrådsmedlemmer og ansatte.
Kingo messehagelen skal på udstilling, fra
slutning af april. gavepolitikken blev
gennemgået. Husk! læs hjemmesiden.
Kurser anbefales. Den nye biskop holder
møde med Hjallelse provsti lørdag den 7.
september. Medlemsmøde i
landsforeningen for menighedsråd. den 13.
februar.
Ad. 10.b. informerede.
Ad. 10.c. intet
Ad. 10.d. der skal til at lave mus-samtaler og
arbejdspladsvurderinger.
Ad. 10.e. Tove arbejder på årsregnskabet.
Ad. 10.f. intet.
Ad. 10.g. Aktivitetsudvalget, et alternativt
alter bord med tapas i Fraugde skærtorsdag
kl. 17. Elisabeth kommer og synger til næste
Spaghettigudstjeneste.
11. Evt.
12. Næste møde.
Den 20 marts. kl. 18.30
13. personalesager.
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