Ugerløse d. 11-11-18
Dagsorden nr.46
Dagsorden menighedsrådsmøde d.13-11 18 kl 19.00 i Sognegården.
Hermed dagsorden, de punkter der ikke nås d, 13-11 overføres til det ekstra møde d.
20-11-18
Afbud Charlotte.
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Kommentar til sidste referat.

3.

Orientering om ansøgning til Provstiet om konsulent til udredning af
samarbejdsmuligheder omkring kirke og kirkegårds drift

4.

Kirke og kirkegårds drift drøftes. Herunder ledelsesansvar og mulighed i de
modeller som vi har talt om

5.

Nedsættelse af arbejdsgruppe om varmeanlæg i kirken.
Det indstilles at mr. udpeger en arbejdsgruppe, der skal tilvejebringe
beslutningsgrundlag for vedtagelse af nyt varmeanlæg i kirken og udvalget
består at medlemmer af rådet samt bygning kyndig Erik B Nielsen og Frank
Poulsen. Udvalget kan supplere sig selv efter behov lige som de kan indkalde
rådgiver i forhold til opgaven

6.

Orientering om kirke på vej.

7.

Valg.

8.

Valg af formand, jfr. §11 stk. 1.
§ 11. Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte
medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående
formand.
Stk. 2. Når valg af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand for det kommende år. Reglerne i §
8, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Herefter foretages valg til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter for det kommende år.

9.

Valg af næstformand jf. § 9

10.

Valg af kirkeværge jf. § 9.

11.

Valg af kasserer jf. § 9

Kageliste;, Lone nov., Charlotte, Majbrit. Niels maj mdr, Birger sept, Gitte okt, Sara Første navn står for traktement til mødet.

12.

Valg af sekretær jf. § 9

13.

Valg af kontaktperson jf. § 9.

14.

Valg af bygningskyndig jf. § 9. Erik B Nielsen modtager genvalg

15.

Valg af underskriftsberettiget jf. § 9

16.

Valg af stående udvalg jf. § 17 stk. 1 kirke -og kirkegårdsudvalg samt
præstegårdsudvalg. (for ikke selvejende kirker § 19).

17.

Valg af kontaktperson
Præsten kan også vælges som kontaktperson, men som den eneste har præsten
ikke pligt til at modtage valg som kontaktperson:

Begrænsninger ved valg af poster
Formanden for menighedsrådet kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer.
Posternes varighed
Valgene til enkeltmandsposterne er alle gældende for et år.
18.

Valg til Valgbestyrelse og valg af dets formand.
Medlemmer
Menighedsrådet vælger en valgbestyrelse bestående af tre medlemmer valgt
efter forholdstal og blandt rådets
medlemmer. Både fødte og valgte menighedsrådsmedlemmer kan vælges til
bestyrelsen. Personer uden for rådet og medarbejderrepræsentanter kan ikke
vælges til valgbestyrelsen.

19.

Udpegning af rådet repræsenter til; Lokalforum

20.

FDF`s bestyrelsesrepræsentant

21.

Vejkirke

22.

Udlejning af sognegård

Kageliste;, Lone nov., Charlotte, Majbrit. Niels maj mdr, Birger sept, Gitte okt, Sara Første navn står for traktement til mødet.

23.

Kontakt til Gospelkor

24.

Kontakt vedr. orgel

25.

Repræsentation

26.

Kommunikationsansvarlig/repr. kommunikationsnetværk

27.

Børne udvalg

28.

Diakoni

Frivillighedsudvalg
30. Kontakt til forsamlingshus og idrætsforeningen
31. Fastsættelse af møder i 2019
29.

32.

Border rundt.

33.

Evt.

Kageliste;, Lone nov., Charlotte, Majbrit. Niels maj mdr, Birger sept, Gitte okt, Sara Første navn står for traktement til mødet.

