RAKLEV MENIGHEDSRÅD
Møde 14.06.2018 kl. 18.30
Konfirmandlokalet – Sognehuset

Referat
Afbud: René Bo Petersen.

1. Sang:

Hanne Meier.
Jeg elsker de grønne lunde.

2.

a.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af pkt. 3 d og e, 4.1a, 5c, 12a og 15. b

b.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

3. Meddelelser:
a.

Skrivelse fra Kirkeministeriet vedrørende Databeskyttelsesforordningen
(IT).
b. Skrivelse fra Landsforeningen af menighedsråd vedrørende nyhedsbrev af
16.05.18, 30.05.18 og 13.06.18 (IT).
c. Skrivelse fra Landsforeningen af menighedsråd vedrørende
hjælpeværktøjer til bogføring og afstemning af løn (IT).
d. Skrivelse fra Kirkeministeriet vedrørende afslutning på de centrale OK18forhandlinger (IT).
e. Skrivelse fra Kirkeministeriet vedrørende udmelding af pris- og lønindeks
for 2019 (IT).
4. Formanden:
a.

Referat fra konsultationsrunde med provstiudvalget (IT).
Ove Andersen og Bodil Therkelsen orienterede. Referat på IT.
b. Skrivelse fra Kalundborg Provsti vedrørende databeskyttelsesloven (IT).
Vi afventer formandens udmelding.
c. Skrivelse fra Landsforeningen af menighedsråd vedrørende vores data (IT).
d. Info om Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) til Raklev Sogn,
Kalundborg Provsti (IT).
Ove Andersen og sikkerhedsrepræsentanten overtager sagen.
e. Landemode onsdag 20.06.18 kl. 10 i Roskilde Domkirke (IT).
Tilmelding sendes 15.06.18.
f. Ringning og flagning.
Menighedsrådet besluttede, at der skal kimes 10 minutter før og 10 minutter efter
vielser. Kirke- og kirkegårdsudvalget arbejder videre med regulativet.
Samme udvalg arbejder videre med ændring af flagregulativet.

4.1.

Eksterne møder og kurser:
a. Referat fra årsmøde i Landsforeningen.
Bodil Therkelsen orienterede.

5. Økonomi:
a.

Opsamling af planlagte ikke i gang satte arbejder.
Arbejderne gennemgået.
b. Betaling for deltagelse i af arrangementer i sognehuset.
Menighedsrådet besluttede, at der skal betales 50,- kr. for deltagelse i
høstfrokost og caféaften.
c. Revisionsprotokollat vedrørende revision af årsregnskab 2017.
Menighedsrådet tager protokollatet til efterretning.
6. Kirke- og Kirkegårdsudvalget:
a. Referat fra Grøn Kirkemøde 18.05.18 (udsendt).
7. Præstegårdsudvalget:
a. Kontormøbler.
Udvalget arbejder videre.
8. Kirkeværge:
a.
9. Aktivitetsudvalget:
a. Referat fra møde 25.05.18 (vedhæftet).
Helle Brink orienterede.
Menighedsrådet besluttede at holde nytårskur 11.01.19 i stedet for julefrokost.
10. Præster:
HB: a. Ny kirkeindsamling.
Menighedsrådet besluttede, at samle ind til et skoleprojekt for masaipiger
ledet af Margit og Henrik Nielsen.
LL: a. Siger tak for hjælpen ved 3g arrangementerne.
11. Sogneblad:
a.
12. Sognemedhjælperudvalg:
a. Orientering om jobopslag og videre procedure.
Bodil Therkelsen orienterede. Der er møde i næste uge og der indkaldes til
samtaler.

15. Valgbestyrelse:
a. Dialogdag.
Menighedsrådet besluttede, at afholde dialogdag 18.11.18, og at emnet for dagen
skal være Gudstjenesten.
b. Pixibog til biskoppernes store liturgirapport er nu tilgængelig.
Drøftelse af hvorledes menighedsrådet kan arbejde med dette materiale.
Udvalget arbejder videre.

Næste møde: 09.08.18 kl. 18.30
F.U. 02.08.18 kl. 15.30

Evt.
Mødet sluttede: 20.22
Slutsang:
Danmark, nu blunder den lyse nat.

