TANDSLET MENIGHEDSRÅD
v/ Formand Kirsten Aabo Jørgensen
Neder Jestrup 12, Tandslet
6470 Sydals Tlf. 74 40 74 90 Mob. 29 63 50 93
Menighedsrådsmøde onsdag, den 24. januar 2018 kl. 17.00 i Tandslet Præstegård
Dagsorden:
1. Formand
Formanden orienterede om indkøbt EDB-udstyr og sikringsboks til kirkegården
Ejerregistrering af kirken bortfaldet pr.20. november 2017 ifølge Erhvervsstyrelsen.
Der indsamles til Folkekirkens Nødhjælp 11. marts i kirken.
Preben, Christian, Kirsten og Leif instrueres i det nye overvågningssystem (Må kun bruges i tilfælde af
kriminalitet på kirkegården og ikke bruges til overvågning af personale og andre – indarbejdes som punkt i
personalehåndbogen).
2. Kirkegårdslåger:
Endelig godkendelse fra Haderslev Stift jfr. skrivelse 13.12.17 vedr. renovering af alle gamle kirkegårdslåger.
Ligeledes er endelig godkendelse fra Sønderborg Provsti vedr. overførsel af bevilliget beløb til budget 2018
også modtaget.
Arbejdet bliver nu sat i værk
3. Oplæg til personalehåndbog for Tandslet Kirke, gennemgang ved Preben Kallager. Bedes læst inden mødet!
– fremsendt af Preben Kallager til alle i menighedsrådet. (Vil forelægge i papirform til mødet).
Rettelser til oplægget indarbejdes og udkastet forelægges for personalet på personalemødet.
4. Vedr. punkt 8 fra punktet på dagsordenen 29.11.2017 om dobbeltsignering:
Endelig pris efter forhandling med Sydbank er på plads. Det drejer sig om et engangsbeløb på 3500,-kr samt
gebyr på 255,-kr. pr. måned
Vi deltager på ovennævnte betingelser.
5. Orientering ved Leif og evt. vedtægtsbeslutning: Hvordan forholder vi os mht. tilknytningsforhold i forbindelse
med vielser i Tandslet Sogn.
Udsættes til der høres nærmere fra Biskoppen, når emnet er behandlet på overordnet plan.
6. Status vedr. kirkegårdskort.
Kirsten undersøger prisen på kirkegårdskort samt årlig opdatering (abb) Tilbud forventes i næste uge (uge 5).
7. Forslag til markering af 1. verdenskrigs afslutning søndag, den 11. november 2018.
Gert og Egon i udvalg om arrangement til dagen.
8. Invitation til Stiftsmøde lørdag, den 17. marts 2018 for medlemmer og ansatte.
Invitation til Stiftsmøde for menighedsråd og ansatte sidste tilmelding den 10. februar til Kirsten.
9. Fastsættelse af dato for personale -og menighedsrådsekskursion.
Lørdag den 8.-9. september personale og menighedsrådsudflugt- Preben Kallager giver besked til personale.
10. Nedsættelse af udvalg til forberedelse af sommermøde i præstegårdshaven
Gert, Preben, Kirsten og Tove (kalder ind) i udvalg til den 10. juni Telt, pølser, klaver m.m.
11. Årsmøde/generalforsamling i Den sønderjyske forening af Menighedsrådsmedlemmer, torsdag, den 22.
februar 2018 i Broager.
Kirsten deltager måske – andre tilmelder til Kirsten.
12. Personalerepræsetanten
13. Planlagte aktiviteter
Fastelavn 11. februar kl. 14.00
Juniorkonfirmand afslutning, den 11. marts kl. 11
Tove og Kirsten
Foredrag 20. februar kl. 19.00
14. Evt.
Afbud fra Per Leimand
Referat: Leif Jordt, 24. januar 2018

