Vrå Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Dagsorden til onsdag den 4. september 2019 kl. 15.30 i Sognegården
Afbud: Lisbeth Gårdbo, Gunnar T
Fraværende:
Vedlagt:
Vrå den 29. august 2019
DAGSORDEN:
1.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

2.

HJEMMESIDE v. TL
- Status?
Hvem
orienterer
Karin
Svendsen,
præstesekretæren i Bistrup, som skal
administrere hjemmesiden?
- Forslag: kirkeværge TL og HBM aftaler i
fællesskab, hvad der skal stå.
OFFICE-PAKKE FOR ANSATTE OG MRMEDLEMMER v. GD & HBM
- HBM har undersøgt muligheder og prist og
indstiller til menighedsrådets godkendelse, at
han arbejdere videre med et tilbud på OfficePakke til hhv. formand, næstformand og
kasserer, som senere igen fremlægges til
menighedsrådet med pris og omfang til
godkendelse.
UOPFORDRET ANSØGNING v. GD
- Efter overvejelser med HBM indstiller GD til
menighedsrådets godkendelse, at ansøgeren får
besked om, at der ikke i øjeblikket er en stilling
opslået, men at vedkommende er velkommen
til at søge igen, når der slås en ledig stilling op.
FLEKJOB v. GD
- Der foreligger en forespørgsel ang. fleksjob på
kirkegården, som menighedsrådet skal tage
stilling til. GD indstiller til menighedsrådets
godkendelse, at kontaktpersonen, AAN,
undersøger
mulighederne
og
dernæst
fremlægger et forslag til menighedsrådets
godkendelse på næste møde.
VRÅ’S 150 ÅRS BYJUBILÆUM v. GD
- Evaluering af borgermødet i Sognegården den
28. august.
- Der skal nedsættes et udvalg, der arbejder
med forslag og initiativer.

3.

4.

5.

6.

Orienteringspunkter:
7. a) PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
b) KIRKEGÅRDSUDVALGET
c) AKTIVITETSUDVALGET
- Evaluering af Vrå Marked den 10. august.
8. PRÆSTEN v. HBM

BESLUTNING:
TL arbejder på opdateringen, vil sætte Karin
ind i det. TL og HBM kigger det igennem.
TL fremlægger status til næste MR møde.

HBM undersøger mulighederne.

Godkendt

Lukket punkt, tages til sidst. EL går.
Sagen undersøges yderligere.

Jubilæet finder sted d. 15.08.20
Udvalget består af EL, HBM, LG og suppleres
undervejs af relevante ”fagpersoner.”

a) ingenting
b) penge er modtaget 5%
c) fint med hoppekirke, flere aktiviteter næste
år
Punktet tages til efterretning.
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- Udtrykte stor tak for opmærksomhed og deltagelse ved hans og ægtefællens sølvbryllup
den 27. august til både menighedsråd og ansatte i Vrå og Em kirker.
- Konfirmanderne er indskrevet og har påbegyndt undervisningen. Der er to hold på 21
på hvert. Første forældremøde den 10. sept.
Kl. 19.00 i sognegården. Er der nogle, der gider hjælpe med kaffe, m.m.?
- Der er stadig mange dåb.
- Udflugten til Skagen den 16. august med Veteranklubben gik godt med 33 deltagere.
9. KIRKEVÆRGEN v. TL
- Status på kalkning af kirken?
- Status på kirkegårdslågen?
- Status på indkørsel ved kirkens område?
10. MEDARBEJDERREPRÆSENTANT v. EL
- Status på genstande fra nationalmuseet?
11. KONTAKTPERSON v. AAN
12.

KASSERER v. HC

13.

FORMAND - afbud
NÆSTFORMAND v. GD

14. PUNKTER TIL NÆSTE MØDE

15. NÆSTE MØDE
16. EVENTUELT
Mødet sluttede kl. 17.50

-LG vil lave kaffe til forældremødet.

-Der skal på et tidspunkt tages stilling til flere
lørdagsdåb.
- Stor succes.
- En specialist fra Nationalmuseet kommer
med en plan for projektet.
- Ingenting
- Se punkt 13
Genstande kan af sikkerhedsmæssige årsager
ikke lånes
Laver APV og skal snart i gang med MUS
samtaler
Kun orientering. Økonomien hænger pt
sammen.
Vedr. indkørsel v. kirkeområdet. LG vil tage
billeder af området, der er ingen træer.
Der imødekommes ønsket om at parkere på
græsarealet.
- Hjemmesiden
- Forretningsgang til MR møderne
- Orienteringspunkt om byjubilæet
2/10, 6/11, 4/12

Grete Dybro
__________________________
Lisbeth Munch Gårdbo (LG)
Formand

Ttroels Larsen ________________ ____Bente Bolet____
Troels Larsen (TL)
Kirkeværge

Ase Nielsen
__________________________
Aase Frost Nielsen (AAN)
Kontaktperson

Hans Christensen

__________________________
Grete Dybro (GD)
Næstformand & sekretær

Bente Bolet (BB)

_________________________
Hans M. Christensen (HC)
Kasserer

__________________________
Gunnar T. Christiansen (GC)

Eva Larsen
__________________________
Eva Larsen (EL)
Kirketjener & medarbejderrep.

Henrik B Møller
_________________________
Henrik Bang-Møller (HBM)
Sognepræst
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