Fællesmøde dagsorden/referat 12-09-2018 kl. 19.00
i Konfirmandstuen i Præstegården i Vigersted
Indkaldte/Fremmødte:
Fra Kværkeby: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM) - Gurli Birkholm Petersen (GP) - Uwe Wolter (UW) - - Martin Pedersen
(MP) - Birgit Nielsen (BN) - Iris Henriksen (IH) - Arne Rugtved (AR)
Fra Vigersted: Asger Bak (AB) - Uffe Larsen (UL) - Irene Petersen (IP) - Inger Vendler (IV) - Lena Uldall Otto (LO)
Personale: Marianne Piil og Laila Hanna
AFBUD: Lis Mikkelsen (LM) - Arne Mikkelsen (AR) - Søren Hansen (SH)
1. Marianne Piil og Laila Hanna fortæller om deres
arbejde

Asger fortalte om den gode oplevelse, han havde i
forbindelse med høstgudstjenesten og menighedsmødet i
Kværkeby Kirke den 2/9-2018.
Marianne Piil, 8 timer/uge:
Genansat her i sognet som sekretær
Jobbet indeholder bl.a.:
 Sekretær for Anne-Marie
 Skrive attester under
 Fører kirkebogen for fødsler, vielser, dødsfald,
navneændringer sammen med Anne-Marie
 Henvendelser til statsamtet
 Passe sogn.dk. Skriver mange forskellige ting ind her
 Sognetælling, hver gang kirken bruges, evt. med
bemærkninger
 Holde aviserne underrettet
 Trykke plakater
 Laver salmeblade til gudstjenesterne
Laila Rong Hanna, 20 timer/uge:
 Hovedopgaverne er PR og kommunikation
 Administrerer Facebook-siden og hjemmesiden
 Børne-og ungdomsarbejde sammen med AnneMarie
 Minikonfirmanderne. Har været på Kværkeby
Friskole og fået et samarbejde i gang her
 Babysalmesang sammen med Mia
 Musikalsk legestue
 Sanger ved Ortved Plejehjem og om formiddagen

2. Vores hjemmesider

Hjemmesideløsninger:
For Vigersted/Kværkeby kirker
Papirer om dette blev uddelt omhandlende tilbud fra:
 DKM = Danmarks kirkelige mediecenter
 Den nye persondatalov
 Hjemmeside synkronisere til ekstern kalender
 Sms-tjeneste til Sogn.dk (kaboo), facebook,
nyhedsbrev, maillister til nyhedsbrev

 Google kontakt (synlighed af firma)
 Egen redigering af administrator
Hjemmeside løsning + nyhedsbrev = 5.495 kr./år, 1. gang
sammen med Opstart (support + indsæt i templates) +
6.000 kr. I alt kr. 11.495/år. Derefter 7.495 kr./år.
Den store pakke er ikke nødvendig for os.
Se Gimsing Kirke og Sogns hjemmeside som eksempel.
Laila mener, at supporten er ok her. De mangler dog
opkoblingen til Sogn.dk med hensyn til kirketællingen.
De virker seriøse.


Churchdesk
 Kirketælling og aktiviteter kommer direkte på Sogn
dk
 Google kalender
 Google kontakt - synlighed af hjemmeside på
google
 Taler med social medier (facebook)
 GDPR ( datasikkerhed for kirke, private
oplysninger)
 https://blog.churchdesk.com/da/vores-gdprudviklingsplan-i-churchdesk
 Hjælp til temaer, grafik
 De indsætter tekst og billeder i templates og sørger
for
Årsabonnement skal forudbetales for henholdsvis 1, 2 eller
3 år!
Her får vi helt sikkert den bedste løsning.


Skovbo data
 Løsning uden kalender = kr. 3.589 /år
 Løsning med kalender integration og mulighed for
varmestyring = kr. 5.514/år
Se Hylleholt Kirkes hjemmeside som eksempel.
Se ellers opbygningen af Stenmagle-Stenlille Kirkes
hjemmeside.
Menighedsrådene vælger at bruge Churchdesk selvom de
er noget dyrere. Dette vil først fra 2019. Laila vil prøve at
tale med dem igen om prisen. Ellers vælger vi DKM.
De udleverede papirer fra de 3 udbydere sendes ud ed
referatet.
.
3. Evt.

Vi så videoen, som Mia har fået lavet.
Asger takkede for de gode fortællinger fra Marianne og
Laila angående deres arbejdsopgaver.

