Dagsorden/Referat
Voel menighedsråd onsdag den 6. november
2019 kl. 19.30 i konfirmandstuen, Voel
Præstegård

Blad nr. 12
Formandens initialer: NV

Deltagere: Niels, Ketty, Heidi, Jonna, Karsten, Oliver, Kirsten, Anne Mette, Birthe
Fraværende:
Nr.

Dagsorden:

Beslutninger:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Tilføjet pkt.10 ang. tilbygning v.
Skovgårdsvej 9.

2.

Godkendelse/underskrift af referat fra
sidste møde.

Referatet underskrevet.

3.

Valg af formand og næstformand samt
øvrige poster.

Valgt til formand: Niels Vendelbo
Valgt til næstformand Birthe Eiersted
Øvrige poster: ingen ændringer.

4.

Troen og menneskelivet.

Udsat til næste møde.

5.

Gennemgang og godkendelse af endeligt Budgettet gennemgået og godkendt.
budget for budgetåret 2020.
Voel Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38264710,
budget 2020. Afleveret 06.11.2019, kl.20.23.

6.

Opdatering af årets anlægsopgaver.

Den nye materielgård er nu etableret og
beplantet.

7.

Årlig stillingtagen til om vores
bankforbindelse er sikkerhedsmæssigt i
orden.

Menighedsrådet ønsker intet ændret.

8.

Kaffeplan til kl.9- gudstjenester

Alt er arrangeret indtil januar, dog tager Karsten
d.24.11. for Jonna.

9.

Orientering/forslag fra aktivitetsudvalg og Med udgangspunkt i møde med Helle Gade blev
drøftelse af arbejdsgangen i udvalget.
det besluttet, at for at kirkens personale skal
kunne udføre deres arbejde i forbindelse med
arrangementer på bedste vis, skal der arbejdes
på en højere grad af information.
Løsningsforslag:
Det lokale underudvalg i Voel sørger for, at der
sættes oplysninger om tovholder med tlf.nr. på
alle arrangementer, det indskrives i
fælleskalenderen. Dette foregår i forbindelse
med planlægning.
Der føres en protokol, hvori indskrives alle
tiltag forud for et arrangement og efterfølgende
evaluering.
1.12. Familiekoncert i forsamlingshuset:
opstilling kl.12, nedpakning kl.16.30.
Heidi er tovholder.
4.12. Koncert i kirken. Kirsten er tovholder på
arrangementet, Anne Mette på PR.

10.

Henvendelse fra Ejerne af Skovgårdsvej
9.

Ejerne ønsker at udvide huset ind mod skel til
præstegården. Menighedsrådet har ingen
indvendinger mod den planlagte udvidelse.

11.

Orientering ved:
Formanden.

Der har været møde i udvalget for kirkebladet,
og det er besluttet, at layout flyttes fra Videbæk
Bogtrykkeri til Helle Eg.
Fra formandsmødet: Der vil ikke længere være
en fælles lønpulje afsat til løntillæg. De enkelte
sogne skal selv afsætte midler.
KK44: Kirsten er her vores repræsentant.

Kontaktperson.

APV- og MUS samtaler er klaret.

Kirkeværge.

Intet.

Kasserer

Intet.

Medarbejderrepræsentant.

Intet.

Præstegårdsudvalget.

Intet

Præsterne.
På næste møde præsenterer Kirsten Brandsoft
kalendersystemet.

12.

Nyt fra provstiet.

Der ansættes en lokalfinancieret præst i
provstiet.

Evt.

Intet.

Voel d. _________________
Underskrift
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

