
Dagsordenen Referat 

1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af sidste mødes referat
3) Valg

a) Formand
b) Næstformand
c) Kirkeværge
d) Kontaktperson
e) Sekretær
f) Kasserer

4) Maskinhus i Aunslev (PH)
5) Medarbejder repræsentant (KJ)
6) Juletræsfest (CJ)
7) Tilbud om Kopimaskiner (BB)
8) Nye tanker om organist vikar(KJ)
9) Evt. møde i December(JA)
10) Plan for Personalet i  konfirmandlokalet(RJ)
11) Rådet rundt:

a) Formand
b) Præst
c) Kirkeværge
d) Kontaktperson
e) Medarbejder rep.
f) Nyt fra udvalg
g) Andre medlemmer

/orientering sager:
(Ny salmebogshylde i Hjulby)
(CJ)
(Orientering om lyd i konf.
Lokalet) (BB)

12) Datoer for det næste halve år. 2019
13) Punkter til næste møde
14) Evt.

1) Dagsordenen blev godkendt.
2) Formanden gennemgik referatet fra sidste

møde. Som blev godkendt.

3) Birgit var ikke tilstede under punkt tre.
Derfor blev suppleanten Henrik Kongsdal
indkaldt. Han mødte frem og valget blev
gennemført. Med genvalg over hele linjen

Jens er formand 

Poul er næstformand og kirkeværge 

Kirsten er kontaktperson 

Birgit er sekretær, hvis hun modtager valg. 

Rikke er kasserer. 

4. Der er rejsegilde på maskinhuset fredag klokken
12.00.

Provsti udvalget er positivt indstillet i forbindelse 
med afholdelse af håndværkerudgifter i 
forbindelse med maskinhuset. 

5. Under medarbejdermødet d. 11.10 blev der 
afholdt valg af medarbejderrepræsentant i 
menighedsrådet. To kandidater fik samme antal 
stemmer og besluttede at dele posten i 
valgperioden. Det blev besluttet at indkalde til et 
nyt valgmøde. Det skal først fastlægges hvem der 
er stemmeberettiget ved et sådant valg. Det 
formodes at være alle med fast 
ansættelseskontrakt.

6. Afholdes 15.12 for max. 120 personer. Vi 
mødes 9.30 i konfirmandstuen. Anne er årets 
julemand
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7. Udskydes
8. En vikar for organisten må gerne spille klaver i
stedet for orgel.

9. Næste møde er d. 12.12 klokken 18.00 der
startes med en let arbejdsjule frokost.

10. Der skal laves en plan for fremtiden når det
gælder konfirmandstuen. Menighedsrådets
medlemmer hjælper til ved arrangementer efter
aftale. Aktivitetsudvalget laver en plan over
arrangementer og hjælpere.
11. Gennemgik henvendelser til rådet
Orglet i Hjulby kirke skal indvies til påske. Louise
overvejer hvordan indvielsen skal foregå.

Præst: Det går fint med kirkekrummerne. Alle 
konfirmander har overnattet i kirken. Der er fundet 
en ny dåbsgave.  

Kirkeværge: handicaptoilet er under etablering. 

Kontaktperson  
Refererede fra medarbejdermødet 
Citat fra mødereferatet.  

Alle udtrykker stor tilfredshed med 
arbejdsopgaver/ arbejdspladsen. 
Alle er enige med at det vigtigste er ” Den gyldne 
regel ” vær mod andre, som du ønsker de skal 
være mod dig. M.a.o. Vi skal være åbne overfor og 
lytte til hinanden, se hinanden, hjælpe hinanden, 
drage omsorg for hinanden. Vi skal huske at rose 
og give positiv kritik, når der er grund til det.  
Opstår der uenighed eller problemer, skal disse 
tages med det samme og øje til øje, så de kan blive 
løst med det samme. Sladder og talen bag ryggen 
bør ikke finde sted. Alle skal medvirke til at vi får 
et godt arbejdsklima.  

Medarbejderrepræsentanten var ikke tilstede. 
Andre formanden indtræder i visionsudvalget.  
Juletræet til kirkerne er købt og bliver opstillet 
hurtigst muligt. Der hersker stor travlhed pt.  
Forslag angående salmebogshylde i Hjulby kirke 
blev udskudt  

Fremtidige møder 



Udover mødet i december 

9.1, 20.2, 13.3, 10.4, 15.5, 12.6 

Pt. tre tilmeldte til hjertestarter kursus d. 5 januar 
flere af rådets medlemmer udtrykte interesse for 
kurset.  

Formanden takkede Henrik for at komme til mødet 
med kort varsel.  


