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Afbud / fraværende

Valg af referent

Ingrid Hansen, Brede Menighedsråd blev valgt.

1. Orientering ved Jacob Lysemose 1. Jacob Lysemose orienterede: På nuværende tidspunkt er
alle på nær to ansættelsesbeviser for graverne, underskrevet.
Samarbejdskontrakter
På et af møderne med gravere og medhjælpere kom Bjarne
Samarbejde generelt
Rødkær, Fakk, også med. De har fået 7 arbejdssteder i stedet
for 1. Jacob Lysemose ønsker et møde med alle
medarbejdere og præster. Blev den 10. nov. kl. 13.30.
Dagsorden kommer snarest fra Jacob. Hjørdis Roth er
koordinator. Oplæg: Hvad er jeres bud på, hvordan det skal
gå fremover?
Ønske om, at alle ansættelsesbeviser mm. skal være på
plads, inden de nye menighedsråd tiltræder.
Der arbejdes på, at de to faste vikarer (organist og
kirkesanger) får en ansættelseskontrakt.
Ønske om, at graverene/gravermedhjælperne kommer rundt
på de forskellige kirkegårde for at lære de forskellige rutiner,
f.eks. klokkering manuelt/automatisk.
F.eks. lave manualer til de forskellige kirkegårde til de, der
skal hjælpe.
Forslag: Når der holdes ERFA-møder, kan det være på de
forskellige kirkegårde.
Efter den vedtagne samarbejdsaftale sendes der ingen
regninger mellem menighedsråd eller medarbejdere.
Muligvis behov for flere møder mellem formændene og
mellem kontaktpersonerne.
Sammenlægning af så mange sogne bør evalueres til gavn
for andre, der skal gennem samme proces.
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2 Befordringsgodtgørelse til enkelt - 2. Brede sogn afventer, at befordringsgodtgørelse vil blive
stående vikartjenester
behandlet på et PU-møde i 2021. Indtil da vil Brede sogn
fortsætte som nu. Se bemærkning under evt.
Faste vikarer
Hvis en medarbejder får en kørselsbemyndigelse mellem
kirkerne, er der kørselsgodtgørelse efter den høje takst. Der
skal laves en sådan for alle, der får behov for at køre mellem
kirkerne.

3. Fælles kontaktperson til f.eks.



3. Kan ikke lade sig gøre. Hver MR har en kontaktperson,
som varetager de medarbejder, der er tilknyttet sognets kirke.

kirkegårdspersonale
musikerne

4. Planlægning omkring
kirkemusikerne
Hvem tager sig af det??

4. Det sidste halve år har Hjørdis Roth taget sig af at lave
arbejdsplanene for kirkemusikerne. Det er et omfattende
arbejde.
På mødet den 10.11. kan der blive taget hul på noget af den
planlægning = få det i kalenderen, så det bliver noget enklere.
Forslag: Det burde være muligt at få betaling for nogle af de
tunge poster/opgaver i menighedsrådet.

5. Ved nyanskaffelser:
Prøve at ensrette indkøb, så det
er nemmere for personalet ved
betjening osv.

5. Anbefales at snakke sammen, men da kirkegårdene ikke er
ens, vil man helst ikke låses fast til noget bestemt.
Hjerpsted har et højtaleranlæg, som må lånes af alle sogne.
Det kan stå i Brede Sognegård. Forsøge at lave et
bookingsystem i Kaboo.

f.eks. Ringesystem
Tyverialarmer

6. Fællesarrangementer

6. Lige nu sætter covid-19 sine begrænsninger.
Der er et arrangement med Synne Garff den 25.11. kl.20.00.
Hvor???
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7. Gaver er på max 300,- kr. En medarbejder får gave fra det
sogn, hvor vedkommende er ansat.
Præsterne får fra det sogn, hvor de er bosat.

8. Ny mødedato

8. Næste fællesmøde er den 3.02.2021. kl. 19.00 Brede sogn
indkalder.

Husk kalender....

9. Meddelelser og orientering

9. Kaboo skal bruges (mere) af de nye i menighedsrådene. Et
punkt på mødet den 3.02.
Hjemmesiden: Hjørdis Roth opfordre til, at der kommer mere
fra de enkelte sogne (billeder, tekst om kirken, gravsteder
osv.), så det bliver mere spændende for andre at besøge
hjemmesiden.
Kunne måske køre et tema: Altertavler, gravsteder ......
Brede sogn havde en hjemmeside med bl.a. oplysninger om
kirken. Hjemmesiden blev slettet ved flytningen
Fælles facebookside? Ballum har en, der administreres af
Per Bach, og Visby- Emmerlev har en.
Lisa, Emmerlev MR, indkalder præstegårdsudvalget, når der
er noget til dagsordenen.

10 Evt.
Tilføjet den 12.11.20
ang. pkt. 2 i referat

Flere har gjort opmærksom på, at aftalen blev, at det er bedst,
vi har en ensartet aftale om befordringsgodtgørelse i
pastoratet, og at det er til den lave takst. Det vil blive taget op
snarest i Brede menighedsråd.
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