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Afbud fra medarbejder
repræsentant/graver

1. Postliste

Gennemgået. Husk tilmelding til Konference om Kirken på
Landet, i Folkekirkens Hus i Aalborg den 05.03.17 kl. 13.30.
Sidste tilmelding 15.02.17 (se den digitale postkasse)

2. Orientering om ansættelse af
kirkesanger

Kirkesanger Anne Risager Nielsen er ansat som kirkesanger
ved Ugilt Kirke pr. 01.01.17

3. Køreplan for ansættelse af ny
graver v/ Ugilt Kirke

Formand og kontaktperson udfærdiger stillingsbeskrivelse,
som efterfølgende godkendes af menighedsrådet. Den ny
graver skal tiltræde pr. 01.04.17 eller efter aftale.
Stillingsbeskrivelse er efterfølgende godkendt af
menighedsråden på møde den 19.01.17 Stillingen som
gravermedhjæler (tidsbegrænset) opslåes ligeledes, og er
godkendt samme dag. Der forventes ansættelsessamtaler i
uge 7. Stillingsannonce kommer på jobnet og på vores
hjemmeside, og lille annonce i vendelboposten og Sindal
avis som henviser til hjemmeside og jobnet.
Et udvalg bestående af Helga, Britta og Heidi er nedsat i
forbindelse med gravers afskedsreception den 02.04.17 Ugilt
Kirke.

4. Hvad kan vi gøre af tiltag for at få Drøftet. Vores præstevikar Lisa Bremer er ansat på ubestemt
ansat en ny præst i indeværende år tid.

5. Kontrakt med ekstern kasserer

Sekretær udfærdiger kontrakt, og sender den til formand.

6. Fællesmøde med øvrige
foreninger, Friluftsgudstenesten,
hvor og hvornår.

Drøftet. Friluftsgudstjeneste i Kirkelunden den 04.05.17 kl.
19.00

7. Forespørgsel fra Dansk Norsk
Menighedsrådet har godkendt, at der afholdes koncert i Ugilt
Forening i Vendsyssel med henblik Kirke den 08.09.17 uden entre. Menighedsrådet kan ikke
på afholdelse af koncert ( entre)
imødekomme ønsket om at afholde et arrangement i kirken
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fredag den 08.09.17 samt tirsdag
den 31.10.17

den 31.10.17. Dansk Norsk Forening Vendsyssel opfordres
til at sende en ansøgning til Kirsten Munkholt om et
arrangement en anden dato, hvorefter den vil blive behandlet
efterfølgende i menighedsrådet. Sekretær giver en
tilbagemelding til foreningen.

8. Nyt fra kontaktperson

Orientering

9. Nyt fra kasserer

10. Nyt fra præsterne

11. Nyt fra
medarbejderrepræsentant

12. Nyt fra udvalgene

Der afholdes konfirmation i Ugilt Kirke lørdag den 06.05.17
samt søndag den 07.05.17.

13. Eventuelt

Formand for aktivitetsudvalget orienterede om de forskellige
arrangementer vi har på plads.Heidi sørger for, at de sendes
til Jonna, som sørger for de respektive datoer bliver lagt på
hjemmesiden, samt kommer på fælles aktivitetsliste m/Tårs
Heidi sender materiale til vores præstevikar, så det kommer
med i kirkebladet.

Menighedsrådsmøde flg. datoer:
Torsdag den 16.02.17
Torsdag den 30.03.17 (Heidi)
Torsdag den 27.04.17 (Ib)
Torsdag den 08.06.17 (Helga)
Alle møderne er kl. 16.30 i konfirmandstuen.
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Ugilt , den 12.01.17

underskrifter

Beslutning

