Referat fra menighedsrådsmøde
torsdag den 6. december 2018 kl. 16.30-18.
Afbud: Jørgen
DAGSORDEN:
1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt
2) Status på nybyggeri og licitationsmateriale -/Richard

Det nye sognehus udbydes i hovedentreprise til 5 entreprenører. 4 – 5 har givet tilsagn. Der
er bestigelse for håndværkerne på mandag . Bud skal afgives senest d. 9. 1. kl. 10 2019.
Byggeriet kan starte 1.3., hvorefter konfirmandstuen ikke kan benyttes. Byggeriet skal være
afsluttet d. 1.9. 2019
Beslutning: til orientering

3) Status på gravermedhjælpernes ansættelsesforhold i vinteren 2018-2019 - /Ingelise

Orientering: P.t. har vi ansat en graver og en medhjælper på fuld tid – begge med
årstidsnorm – derudover har vi ansat 2 medhjælpere med vinterfyring (15.12. – 15.3),
hvoraf den ene med 32 timer.
Den ene medhjælper har p.g.a. arbejdsuheld være sygemeldt i 4 måneder fra 1.4. herefter
har hun været på nedsat tid.
På den baggrund indstiller AGU, at ansættelsen for de to medhjælpere med vinterfyring
forlænges med 3 måneder, så den i år bliver til helårsansættelse frem til 15.12. 2019
Beslutning: AGUs indstilling godkendes, idet kontrakt med rengøringsfirma ophører pr.
31.12 og rengøringen lægges til gravernes opgaver
4) Gravermedhjælpernes ansættelse fremover - /Ingelise

Orientering og diskussion: AGU ønsker en diskussion i MR om medhjælpernes
ansættelsesforhold, idet ansættelse med vinterfyring let kan medføre, at de vinterfyrede i
mellemtiden får andet fast arbejde, som nødvendiggør nye opslag.
Hvis alle stillinger gøres til fundtidsstillinger har vi: en graver, 2 hjælpere på fuld tid og en på
32 timer, og med 3 af de ansatte med kirketjeneste. Alle medhjælpere bør i givet fald
ansættes på årsnorm, så overtid i travle perioder, kan afspadseres i stille perioder. Årsnorm
er en afvigelse fra overenskomsten og giver derfor et lille løntillæg.
Rengøring af kontorer og konfirmandhus er p.t. udliciteret til et rengøringsfirma. Denne
opgave bliver større ved udbygning af konfirmandhuset. Al rengøring kunne indregnes i
gravernes opgaver. Det ville kunne medfinansiere mere graveransættelse og samtidig gøre
rengøringen mere fleksibel.
Beslutning:. AGU anmodes om en vurdering af gravernes samlede opgaver med indstilling
til MR -senest til mødet d. 23.5.
5) Korte meddelelser fra medlemmer og udvalg - /alle
Vær Nebel fælleslegat har uddelt legatformuen, så legatet er lukket
Der nedsættes et udvalg i provstiet vedr. anvendelse af projektpuljen –
Inge Florup er medlem
Hvad skal der ske med flyglet i byggeperioden? – behandles på et senere møde
6) evt.
Referat ved
Carl Korup og Keld Søllested

