Referat fra menighedsrådsm øde d. 5.septemb er 2AlI

.

Deltagere:

Peder Arvad, Marlene Thomsen, Tage Mortensen, Inge Ttichsen, Benta Dejgaard,
Henry Steiner, Dorthe Christensen.

Afbud:

Elna Lasthein

1. Referat

fra l8.august 201 I underskrives.

2. Godkendelse af dagsorden.
3. Klage over menighedsrådet. De 10 klagepunkter læses op og besvares.
Brev til Stiftet:
ad 1. Vi er helt uforstående, fordi der har været enighed om fremgangsmåden, og der har ikke
været nogle protester.
ad 2. Vi fører ikke protokol, fordi det er beslutningsreferat, der bliver ført.
ad 3. Referaterne bliver altid læst op inden mødet er afsluttet.I de 2 ar har der ikke været indsigelser ved den nuværende formand.
ad 4. Vi har fulgt de gældende paragraffer. Der er kun 1 liste, som vi er valgt på. Resten er
usandheder.
ad 5. Formanden er i sin egenskab også formand for det stående udvalg, og det har været enighed
om.
ad 6. Menighedsrådet traf beslutning offi, hvilken håndværker, der skulle udføre arbejdet med
terrassen. Der blev.besluttet, at formanden skulle sætte det i gang og holde opsyn med arbejdet.
Haven blev meget opkørt, formanden indkaldte til et møde i præstegårdshaven. Det blev besluttet, atrydde nogle træer væk og få en til at lægge haven om. Formanden tog kontakt til provstiet
og fik lov til at overskride budgettet.
ad 7. Overskridelsen var der enighed om og det er blevet behandlet i provstiet.
ad 8. Igen en usandhed. Organisten er ansat efter overenskomstens regler, der siger at hun skal
have pensionsordning. Det er en berigtigelse af organistens ansættelses brev formanden har lavet
og menighedsrådet blev herefter orienteret.
ad 9. Budgetmødet er ikke et sted, man orienterer om en ansattes løn.
ad 10. Igen en usandhed. Der er ingen af medlemmerne, der er gift med håndværkeren, der installerede det nye køkken!!!
Et af medlenlmerne er dog gift med graverens søster.!!!!
Steiner bruger megen energi på at sabotere arbejdet i menighedsrådet, som ødelægger samarbejdet og skaber en dårlig stemning. Der bruges megen tid på unødige diskussioner og påstande.
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