Højby menighedsråd
Bag Kirken 5
4573 Højby

Højby, d. 8.oktober 2019

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17.30 til
22.00 i menighedshuset Bag kirken 5, 4573 Højby
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med følgende ændring: punkt 8 om GDPR udskydes til næste møde
og erstattes af punktet: Ændring i kapelbygningens funktion.
2. Spørgsmål til mødet i september 2019
Ingen
3. Besigtigelse af nuværende fællesgrav, kommende fællesgrav og urnehaverne
Graver havde opmærket på de nævnte områder.
4. Til beslutning: Godkendelse af ændring på nuværende fællesgrav
Godkendt. Såfremt udgifterne ikke dækkes af det almindelige budget, så tages
pengene af de frie midler.
5. Til beslutning: Godkendelse af det endelige budgetforslag til 2020
Endelig budget for 2020, som er afleveret 7. oktober kl. 16.14 er godkendt.
6. Gennemgang af kvartalsrapport for tredje kvartal 2019
Kvartalsrapport gennemgået uden bemærkninger.
7. Gennemgang af Personalepolitik for ansatte, menighedsrådsmedlemmer og
frivillige ved Højby Kirke
Personalepolitikken gennemgået. Rettelser og tilføjelser kommer i er opdateret
dokument.
8. Drøftelse af ændringer i kapelbygningens funktion
Der er mange uafklarede spørgsmål, hvorfor der arbejdes videre med forslaget.
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9. Fordeling af praktiske opgaver i forbindelse med Alle Helgen søndag d. 3/11
kl. 16.00 og julekoncerten lørdag d. 7/12 kl. 14.00
3/11-2010 Helle og Inger står for traktementet
7/12-2019 Grethe står for traktementet (beder om assistance på næste møde)
10. Nyt fra KKMP-udvalget
Referat taget til efterretning.
11. Nyt fra kirkeværgen
Orientering om styring af anlægsønsker
12. Nyt fra kontaktpersonen
Personalet er glade for ændringerne i frokoststue og på kontoret.
Julefrokost for kirkens personale den 20/12 kl. 13.30.
13. Nyt fra stående udvalg, herunder nyt fra formanden
Intet
14. Eventuelt
Intet
15. Lukket punkt. Bilag udleveres på mødet

Til næste møde: læs artikel: guide til GDPR.

/ref. Helle Rostgaard Sonne
Grethe Baand Skovgaard
Dorte Peirup

Niels-Erik Skov

Inger Kjærulff Andersen

Pia Damgaard

Lotte Juel Petersen
Louise Buch Jensen
Helle Rostgaard Sonne
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