
1 17Sæby-Hallenslev
menighedsråd
lndkaldelse til

menig hedsrådsmøde
konfi rma nd loka let Sæbv

Dato: 18. august 2020 Blad nr. 117

Kl.1 9.00 Sognehuset i Sæby Formandens initialer:

JWFraværende: Mogens Hagen

Dagsorden Beslutning

1 .Godkendelse af dagsorden

2.Nyt fra formanden

3.Nyt fra præsten

Godkendt.

Jeanette og Anna har været til møde angående
regnskabsordningen og underskrevet aftalen.
Der har været afholdt sogne-orienteringsmøde i anledning af
det kommende valg.
Der er indhentet tilbud på renoveringsarbejderne i

præstegården.
Vi gennemgår coronarestiktionerne i kirken.

4. Kvartalsrapport Godkendt.
Der drøftes spørgsmål fra revisionen

5. Synsudsatte arbejder og
igangsatte projekter.

Reparation af loft i Hallenslev kirke ca. kr. 10.000
Slotsgrus lægges på ved Hallenslev kirke kr.7 .220
Reparation af de høje vinduer rustbehandling og maling kr
41.875
Reparation af kirkegårdslåge ca. kr.1 5000
Dør til sakristiet repareres og males ca. kr. 10.000
Lys på Sæby og Hallenslev kirke kr. 70.000
Kalkning af væg i sakristiet.

6.Ringe regulativ for
kirkeklokker

Udvalg nedsat.:lnger-Johanne Rasmussen
Mogens Hagen og
Susanne Nielsen

7.Opfølgning på internet og
telefon i præstegård

ltlogens har lavet aftale med TDC , det kommer til at køre,
som det skal.

6. PAUSE

7. Højtaleranlæg i Sæby kirke Anna og Lissen arbejder videre på sagen og vi ønsker en
fremtidssikret løsning. Punktet sættes på igen den
24.september.

8. Rep. af kirkemur i Hallenslev Vi venter på Tom murer

9. Hybenbeplantning
v(/sognegård

Vi beder Leif flerne de hyben der gror langs fortovet og
efterfølgende klippe nye skud med plæneklipperen.



1175æby-Hallens,lev
menighedsråd
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Dato: 18. august 2020 Blad nr. 118

K|.19.00 Sognehuset i Saeby Formandens initialer:

JW
Fraværende: [Vogens Hagen

Dagsorden Beslutning

10. Procedure v/betaling af
udførte arbejder

Det udførte arbejde kontrolleres før regning underskrives og
sendes dereftertil kassereren for betaling.

1 1. HØstfest Menighedsrådet har brug for en ny oversigt, da der er fejl i

den fremsendte. Sendes til alle i rådet og vores frivillige
hjælpere.

1 2. Arbejdsbeskrivelse, organist Vi mangler stadig en arbejdsbeskrivelse vedrørende
organistens opgaver i Sæby og Hallenslev kirker.
Bl.a. ønsker vi en oversigt over det antaltimer, som vi kan
disponere over i Sæby og Hallenslev.
Jeanette kontakter ansættende myndighed.

13. Kirkegårdsareal, hvor det
har taget overhånd med
ukrudt

Der er et ubenyttet stykke jord som Leif foreslår at udjævne
og så græs i .Visiger ja-tak til dette.

14. EVT Kirkesyn 30.september 2020 kl. 16 startende i Hallenslev
kirke ,derefter Sæby kirke og til sidst præstegården.
lnqer-Johanne sørger for suppe.
Lis orienterer om valgdagen den l5.september 2020

Næste møde d.24. september 2020, kl. 19.00

Sæby, den
underskrifter
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Kære Sabah,

Du får lige alle svar sammen.

1 - Efter bemærkningen i 2018 har MR haft en forhandling med, den nu fratrådte, graver. Der var fejl i den første
kontrakt idet der ikke var lovmæssig hjemmel til at modtage tillæg for geografisk fleksibilitet. Jeg har vedhæftet den

aftale der blev indgået i marts 2019. Herfra stemmer løn og kontrakt.

2 - Som det fremgår af mit bilag til lønafstemningen, er det fordi at de honorarer der udbetales til eks. musikere,

ikke udbetales via FLØS. Det er normal praksis i Sæby-Hallenslev, at man udbetaler direkte til den der skal have

honoraret og så indberetter regnskabsføreren til skat.

3 - Telefongodtgørelsen er fastsat for mange år tilbage. Man har dengang kigget på hvad et ville koste at have et
abonnement hos TDC, og har sat prisen derudfra. Efter dit spørgsmå1, har rådet vendt det igen på seneste møde, og

ud fra samme begrundelse, har man valgt at fastholde taksterne.
Mht. lnger Johanne Rasmussen løn har jeg fået lidt hjælp af en kollega til at dykke ned i det. Det viser sig at hun er
oprettet i FLøS med en stedkode 3, hvilket nu er rettet til stedkode 2 så det stemmer overens med den vejledende
sats fra Kalundborg provsti. Da hun ikke er med i rådet og derfor anses som ansat, er hun omfattet af stigningen i

OKL8, og der vil derfor ses en regulering. Jeg har vedhæftet en udskift af min ændring fra FLØS.

4 * Vedhæftet ny ledelseserklæring.

cc. Formand for Sæby-Hallenslev Jeanette Willers.

Med venlig hilsen

Finderup Kirkekontor

Pernille Holst l-øursen
Kordegn

"flf.30 91.22 90
phla@lon.dk


