Referat fra fællesmøde torsdag den 12. august 2010 kl. 19.00 – 21.30
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra: Pia, Gitte, Gerda og Skak
1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 8 udsættes til næste møde. Dagsorden i øvrigt godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste fællesmøde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Vedtægt for fællesmøder. Bilag vedlagt
Bilagt blev gennemgået og godkendt med mindre ændringer. De færdige vedtægter for
fællesmødet vedlægges dette referat.
4. Vedtægt for præstegårdsudvalget. Bilag vedlagt. Drøftelse af fremtidige fællesopgaver
Bilagt blev gennemgået og godkendt med mindre ændringer. De færdige vedtægter for
præstegårdsudvalget vedlægges dette referat.
5. Kulturudvalget. Drøftelse af en bedre arbejdsfordeling
Under dette punkt blev vendt forskellige tiltag for at effektivisere vores kommende
mødevirksomhed – både i rådene, men også i de enkelte udvalg.
Alle opfordres til at tænke på hvordan vi effektiviserer arbejdet:
Følgende forslag fremkom:

møderne.
6. Drift af kirkegårde efter indførelsen af nye regler og takster
Karner orienterede om, at provstiet kraftigt opfordrer til, at vi tænker radikalt nyt for at
bruge de nye overenskomster. Provstiet indkalder til møde den 8. september for en drøftelse
heraf.

7. Drøftelse af de nye overenskomster for kirkens medarbejdere
Udskydes til senere – afventer møde med personalekonsulenten.8. Høstgudstjeneste, drøftelse af fremtidig
organisering heraf
Udsættes til næste møde
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten, herunder drøftelse af fælles personalemøder,
hyppighed, form m.v.
Der afholdes medarbejdermøder (lovpligtige) 1 gang om året.
Derudover blev det besluttet at afholde op til ekstra 2 medarbejdermøder.
Derudover afholdes korte personalemøder efter behov. Personalemøderne er møder, som
afholdes mellem kirkernes ansatte til afklaring af dagligdags samarbejde. Møderne bruges
primært som kalendermøder.
10. Nyt fra udvalgene

or 2010/2011 i
forbindelse med Jeanets barselorlov. Jørn laver ansættelseskontrakten.

gospel navn. Pris 125 kr. i entre.
11. Nyt fra kontaktpersonerne vedr. fælles ansatte og ny overenskomst, herunder takster for
vikardækning, fælles satser?
Der blev aftalt, at Mette og Jørn sætter sig sammen for at ensarte lønninger og honorarer.
12. Hjemmeside/kirkeblad - bemanding - og evt. aflønning.
Hanna vikarier for Jeanett med hensyn til hjemmeside opdatering og udarbejdelse af
kirkeblad. Der er indgået aftale med Hanna om honorering af arbejdet. Vikariatet fortsætter
til og med juli 2011 for at sikre en god overlevering til Jeanett. Jørn giver Margit besked om
aftalen.
13. Nyt fra præsterne
Sussie frikøbes til et spændende projekt ”Hvordan får vi flere i kirke uden at betale dem for det”.

14. Nyt fra formændene (mailes som udgangspunkt rundt)
Intet
15. Eventuelt
Intet
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