Dagsorden til menighedsrådsmøde
Onsdag d. 29. oktober 2014 kl. 19 – 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Bente, Marianne

35 min

Inge Lolk har meddelt afbud
Esther bemærker, at det er besluttet at
udskyde køb af PC til graver til 2015.

2.

Regnskab
Budgetgodkendelse

Regnskabsfører gennemgik kvartalsregnskab
Der skal være fokus på at få brugt det
afsatte i budgettet i 2014
Der forestår en del vedligehold på kirke,
kirkegård og præstegårdshave som forventes udført indeværende regnskabsår.
Kasserer har ikke modtaget regnskab fra
fællesspisninger som jf. regnskabsreglerne
skal ske månedsvis. Dette kan derfor give
anledning til bemærkninger, som kassere
ikke har mulighed for at opfylde.
Budgetforslag blev gennemgået og godkendt med følgende bemærkninger:
Der afsættes større beløb til bustransport (15.000) og undervisningsmidler (5.000) og IT (5.000)
til kirkelig undervisning.
-

Der fjernes kr. 20.000 fra udenomsarealer på kirkegården.

-

Planter, grus og gran øges med kr.
15.000.

19.35

-

Anskaffelse maskiner øges med
kr. 5.000.

-

Der afsættes yderligere kr. 19.600
til udvendig vedligehold af kirkebygninger

Opfølgning på referat fra
sidste møde
3.

Beslutning fra sidst:
Bærbar PC til graver

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

Det er besluttet at indkøbet skal indeholdes
i budget 2015.

Esther

Er indkøb foretaget?

4.

Beslutning fra sidst::
Iværksætterpulje

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Ansøgning imødekommet

5.

Beslutning fra sidst::
Børneklubben

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Er PR forslag udført? (kirkeblad, udsagn fra nogle af
de ældste i gruppen, nye fotos, annonceres fra prædikestolen)

5 min

19.40

Der skal ske redegørelse for forbrug af
iværksætterpulje i indeværende år.
Provstirevisionen er kontaktet for skriftelig
redegørelse.
Forslag vedr. PR for kirkens børnetime er
udarbejdet og isættes kirkeblad og opslag i
byen.

5 min
Lis

19.45

Lis

5 min

19.50

Til ny behandling
6.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Kirkegårdsvedtægter

Revidering af kirkegårdsvedtægter. Godkendelse

Revideret vedtægt blev gennemgået og
godkendt med følgende bemærkninger:
”upoleret” udgår af §16 stk. 7

Henrik

15 min
20.05

Tekst vedr. anvendelse af kirkegårdens
vendbare vaser indføjes ligeledes under
kistegrave i plæne.
7.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Opfølgning på vedligeholdelsesarbejder

Reparation af kirkedige kr. 3.650,Hvilke opgaver er afsluttet?

-

-

Kirkediget – norddiget ved lindetræer 26.525 kr. inkl. moms igangsættes
Kirkediget – norddiget ved rønnetræer 3.650 kr. inkl. moms igang-

Henrik, Esther, Kenneth

25 min

Hvor langt er vi nået med de øvrige arbejder?
-

-

-

20.30

sættes
Norddiget del af vestdiget 35 meter 32.000 kr. inkl. moms igangsættes.
Der indhentes samlet pris på digearbejde.
Murerarbejdet ved kirken 31.125
kr. inkl. moms igangsættes
Der indhentes pris ved Nørskov
for fældning af 3 rønnetræer til
venstre for kirkegårdslågen uden
for diget ved kirkegården samt
beskæring i præstegårdshaven.
Der indhentes pris på reparation
af rygning på laden ved præstegården.

Faste punkter

8.

Kort nyt fra udvalgene, senest 10 dage inden menighedsrådsmøderne,
sendes referater fra udvalgsmøder til formanden,
der sender disse referater
ud sammen med dagsordenen.

Sognehusudvalg:

Præstegårdsudvalg:

Henrik

Træ træer mod mejeriet fældes.

Kenneth, Esther

5 min

Henrik

5 min

Forslag om fældning af to træer mod mejeriet
Kirkegårdsudvalget

5 min

Arkitekten arbejder på at færdiggøre revideret skitseforslag inden udgangen af
november.
Der er nyt møde d. 10. november 2014.

Det blev besluttet af provstiets takster anvendes
for både vedligehold og anvendelse af kirke og
kapel.

20.35

20.40

20.45

Eventuelle bevaringsværdige sten er sat i depot.
Det nye udvalg skal beslutte om gravminder er
bevaringsværdige. Hvis ikke skal der udsendes
regning på bortskaffelse.
Aktivitetsudvalg

Ingen bemærkninger

Inge

20.50

Inge har meddelt afbud.
9.

Meddelelser fra formanden

Konstituering af MR d. 11. oktober

Konstituering for det nye menighedsråd er som
følger:

5 min

Esther

5 min
20.55

Formand - Jørn Aagaard
Næstformand - Esther Smidstrup
Kirkeværge - Poul Kjær
Kasserer - Bent Nielsen
Kontaktperson - Annette Peschardt
Sekretær - Åse Schrøder
Regnskabsfører: Dit Bogholderi v/ Bente Loft
Bygningssagkyndig: Kuno Mielby
Underskriftsberettigede: Jørn Aagaard, Bent
Nielsen
Præstegårdsudvalg:
Jørn Aagaard
Bent Nielsen
Kirkegårdsudvalg:
Esther Smidstrup
Annette Peschardt
Åse Schrøder
Valgbestyrelsen:
Bent Nielsen, Formand
Åse Schrøder
Esther Smidstrup
Udvalg for børnearbejde:
Jørn Aagaard
Esther Smidstrup
Aktivitetsudvalg:
Annette Peschardt
Åse Schrøder
Sognehusudvalg:
Jørn Aagaard
Esther Smidstrup
Poul Kjær
Bent Nielsen
Annette Peschardt
Åse Schrøder
Første møde i det nye råd er onsdag d. 10.
december.
Referat fra konstituering skal indsendes til
banker.

10.

11.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Lys i koret er ikke iværksat som besluttet i det
tidligere menighedsråd. Videregives til det nye
råd.

Inge, Marianne

5 min

Nyt fra præsten

Der bestilles farvepatroner til AM`s printer.

Anna Marie

5 min

21.00

21.05
12.

13.

14.

Nyt fra personalet

Møde-evaluering

Mødekalender

Morten har været på arbejdsmiljøkursus.
Morten foreslår abonnementsordning hos miljøhuset. Videregives til det nye menighedsråd.


Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring
Overdragelsesmøde d. 19. november kl. 18.00 –
19.00 nuværende menighedsråd og kl. 19.00 - ?
med det nye menighedsråd på skolen

15.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

5 min
21.10

Lis

5 min
21.15

19. november – overdragelsesmøde. Det nuværende råd møder kl. 17.00 til eget møde. Det
nye råd indkaldes til kl. 18.00

Lis

Henrik (HB) har ønske om at det står helt klart
hvad det nuværende menighedsråd har besluttet
vedr. præstegårdssagen, idet der meldes meget
ud i pressen lige nu. HB mener at beslutningen
var at overlade sagen til Provstiet og lade dem
føre en evt. syns- og skønssag. HB mener ikke
at rådet har besluttet at der skal føres en synsog skønssag, men provstiets konsulenter skulle
vurdere dette.

5 min

21.20

Lis udsender indkaldelse

Lis orienterer om at der er besluttet at sagen
overdrages til det nye menighedsråd og at sagen
i dette råd derfor er afsluttet.

Lis Richter Hansen

Morten

Lis

5 min
21.25

