Halk-Grarup Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 30. maj 2017

Blad nr. 197
Formandens initialer:
HM

Dagsorden

Beslutning
Fremmødte: Lars Peter Melchiorsen, Anders Gammelgaard, Flemming
Madsen, Jytte Weber Jørgensen, Dorit Møller, Thyra Bohsen, Helle
Meinhardt, Thomas Hansen, Christina Ackerman
Afbud: Susan Christensen
Referent: Dorit Møller

1.
Godkendelse af dagsorden

Ad 1. Dagsorden blev godkendt

2.
Dorit, Thyra og Helle kommer med et
oplæg omkring aftaler og håndtering af
lønforhandlinger

Ad 2. Fremadrettet vil vi have jobbeskrivelser på de job der er i
forbindelse med kirken, for at få afstemt forventningerne i forhold til den
løn den enkelte medarbejder får, om de stemmer overens med det job der
bliver udført.
Fremadrettet skal de som ønsker at søge om mere i løn, have dette
indgivet med en begrundelse inden 1 september.
Evt lønsamtaler vil ligge i september

3.
Orientering omkring hvor langt vi er i
processen med graversamarbejdet

Ad 3. Flemming og Anette har været til møde med Starup Menighedsråd
omkring eventuelt graversamarbejde. Mødet endte ikke ud med det
forventede, idet der ikke var fuld opbakning omkring samarbejdet fra
Starups side. Helle har efterfølgende haft en samtale med formanden for
Starup Menighedsråd Kirsten Grauholm. Halk Grarup menighedsråd, har
på trods af Flemming var åben for et samarbejde, valgt at sætte et evt.
samarbejde med Starup i bero på grund af den manglende opbakning.
Formanden for Øsby Menighedsråd Jørgen Christiansen er orienteret om,
at aftalen ikke bliver til noget.
Jørgen Christiansen orienteres officielt af Helle.
Møde afholdes den 13. september 2017 kl. 17:00 i præstegårdslade i Halk
om den fremadrettede samarbejdsaftale med Øsby – Halk/Grarup og
Vilstrup. Helle, Dorit, Thyra og Flemming deltager fra Halk/Grarup.

4.
Forespørgsel fra jordbrugskommissionen
omkring bytning af jord i Grarup

Ad 4. Med forbehold af provstiudvalgets godkendelse accepterede
menighedsrådet Jordbrugskommisionens forslag om at bytte jordstykket
matr. 155 (Spånshøj) på 3,83 ha ud med jordstykket matr. 139 på 4,11 ha,
som er beliggende op til jordstykket matr. 191, som i forvejen hører under
Halk-Grarup menighedsråd.

5.
Beslutning om præsten selv skal have
mulighed for at vurdere, om der skal
serveres altervin med eller uden alkohol til
nadver

Ad 5. Som en forsøgsordning serveres der indtil jul alkoholfri altervin,
hvorefter det tages op til menighedsmødet til jul.

6.
Hvordan samler vi ind til skolegangen for
vores sponsorbørn?

Ad 6. Indsamlinger ved arrangementer i præstegårdsladen går til
sponserbørnene.
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7.
Skal vi have oprettet en mbilepaykonto til
indsamlinger m.m.?
8.
Der følges op på om alle har adgang til
DAP

Ad 7. Specifikke krav til mobilepaykonto kan være vanskelige at forvalte.
Evt. en samlet konto i pastoratet, Vilstrup høres om deres holdning til
dette.

9.
Planlægning af tur med personale og
menighedsråd med påhæng
10.
Nyt fra formanden

Ad 8. Hovedparten af mødedeltagerne havde været inde på DAP.

Ad 9. Det kan lade sig gøre at besøge Horsens fængsel, yderligere tiltag
tages op ved næste menighedsrådsmøde.
Ad 10. Den 25.10.2017 vises teaterforestillingen Luther levende eller død
i Halk Kirke.
Caminoen var en succes med mange gode oplevelser, bl.a. med ryttere til
hest, Caminobesøg udefra. Mange deltagere både i Halk og Grarup. Thyra
var fortæller i Grarup.
Næsfesten var en succes med god underholdning og mad, næste gang
bliver i Hoptrup formentlig den 2. fredag i juni.
En anmodning om at give en tilbagemelding på mails der bliver sendt ud.

11.
Nyt fra præsten

Møde i Brændkjærkirken i Kolding den 28. august 2017 kl 19-2, omkring
forskellige forsøgsordninger. Der meldes 3 til fra Halk/Grarup.
Ad 11. Der blev omdelt en liste over særgudstjenester i pastoratet for
2017-2018.
Ønske om en ny dåbskalk da den gamle er utæt. Det undersøges om den
kan repareres.

12.
Punkter på dagsorden til kommende
menighedsrådsmøde

Salg af caminobøger til præsten i Øsby, og resten sælges til
Caminoudvalget.
Ad 12.
•
•
•

13.
Eventuelt

•
•
•

Hvem deltager i landemode 1. september 2017 kl. 15:30 på hotel
Harmonien
Personaletur til Horsens
Hvem deltager i opstillingsmødet til provstiudvalget den 23.
august 2017
Husk at medtage kalender
Kvartalsrapport fremlægges
Orientering om kommende konfirmander
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