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REFERAT:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Referat underskrevet.
2.
Budget 2010. Herunder honorarer. Evt. regnskabsrapport 30-6-09.
Bemærkningerne til budget ændres. Vi fastholder de besluttede honorarer og
orienterer provstiudvalget. Regnskabsrapport pr. 30.11.2009 forelagt.
3.
Ansøgning om tillægsbevilling til kloak, Grensten kirke.
Ansøgning om bevilling på 72.165,37 kr. fra 5% puljen indsendes.
4.
Regulering af Franks pensionsforhold m.v. siden 1.1. 2008.
Regulering af pensionsbidrag og seniorbonus godkendtes.
4a.
Overgang til de nye overenskomster
Vi ønsker fortsat at anvende Dataløn.
Oplysninger om indplaceringer fremsendes til Århus Stift.
Else udarbejder kladder til ansættelsesbreve.
5.
EDB administration af kirkegårdene.
Beslutning udsættes. Jytte undersøger programmet.
6.
Orientering om graverfaciliteter.
Martin fortalte om mødet med provstiudvalget. Der var tilslutning til forslaget om at
have kontor og graverfaciliteter i kapellet og bygning til maskiner, hvor det
nuværende redskabsskur er. Martin kontakter arkitekten med henblik på et møde.
7.
Kristeligt Dagblad
Punktet tages op om ½ år.
8.
Orientering Aktivitetsudvalget.
Anne Kathrine fortalte om planlægning af friluftsgudstjeneste i maj 2010, koncert
26. januar og "syng løs aften" den 9. februar. Ingen klokkeringning den 13.
december, da der både er højmesse og "De ni læsninger" denne dag.
9.
Meddelelser fra præsten.
Korets medlemmer tilbydes et beløb på 25-30 kr. pr. gang. Møde med
Munkholmskolen vedr. start af minikonfirmander. Munkholmskolen vil gerne vente,
til Anne Kathrine kommer tilbage efter barsel.
10.
Orientering fra kirkeudvalget.
Ansøgning om klokkestabel i Helstrup sendt til Stiftet, der har meddelt, at et svar
kan forventes januar-februar 2010.
Martin fortalte om møde i Langå om samarbejde mellem pastoraterne vedr. større
maskiner og om et møde 10. november vedr. nye overenskomster. Alle ansatte skal
have nyt ansættelsesbrev 1. januar 2010.
Energisyn på præstegården. Det vil vare ca. 30 år, før isolering er tjent ind, men
nødvendige arbejder ved f. eks. døre og vinduer skal udføres.

11.

12.

Meddelelser fra formanden.
Deltagelse i indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 7. marts 2010. Tages op på
næste møde.
Eventuelt.
Tilbud på teleslyngeanlæg. Service ikke nødvendigt nu.
Jytte foreslog, at studieturen kunne afholdes en fredag i stedet for en lørdag. Tages
op på næste møde.
Vedr. Landsforeningens blad får menighedsrådet samt Jytte Worre Jensen bladet.
Jytte Christensen undersøger, om der er flere, der ønsker det og giver Ingemann
besked.
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