Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag d. 25. september 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

2.

Regnskab

Budgetønsker 2015: Kirkebygningen, kirkediget,
afhentning af affald, præstegårdshaven, konfirmandundervisning, lønninger,

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Ændring til pkt 8: ændres til opstillingsmøde i stedet for valgforsamlingsmøde

Lis

19.00

Det besluttes at fortsætte reparation af
kirkedige, samt foretage diverse reparationer på kirken. Vi afventer reparation af
kapelbygning. Der indhentes overslag fra
Oxholm vedr.et specifikt område på diget.

Marianne

20 min
19.25

Der skal afsættes højere beløb til sogneflugt
om året.
Regnskabsprotokollen er godkendt og
underskrevet d.d.

Opfølgning på referat fra
sidste møde
4.

Beslutning fra sidst:
Bærbar PC til graver

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Afklaring af pris på udstyr siden sidst. Evt. beslutning om indkøb

5.

Beslutning fra sidst:
Gaveregulativ

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Hvad siger det gamle gaveregulativ?
Har der været kontakt til menighedsrådsforenin-

Det besluttes, at der indkøbes specifik
Lenovo bærbar computer. Esther undersøger nærmere forud for indkøb.

Esther/

5 min

Marianne
19.30

Gaveregulativet, som er vedtaget i nov.
2009 er genbehandlet og vedtages uden
ændringer, dog med tiltilføjelse af gave til
jubilæum ved 25 års ansættelse: 300 kr. De

10 min
Marianne/
Inge

gen?
.

Beslutning siden sidst:
6.

Iværksætterpulje

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?

skatteretslige regler er drøftet med stiftet,
herunder holdninger til dét at have et ga-

19.40

veregulativ.

Der kommer afgørelse efter provstiudvalgsmødet d. 30/9.

Lis

Der er behov for nye frivillige fra næste
efterår, hvilket skal afsøges i løbet af foråret 2015. Det skal afklares, om kirkens
børnetime kan placeres på skolen.

Marianne

5 min
19.45

Der er fremsendt ansøgning

7.

Beslutning fra sidst:
Børneklubben

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Udsat fra sidste møde
Drøftelse. Afsøgning af muligheder for frivillige.

10 min

19.55

Det besluttes, at kirkebladet skal bruges til
at oplyse om og reklamere for kirkens
børnetime, inklusiv udsagn fra nogle af de
ældste fra gruppen, samt nye fotos. Det
skal annonceres fra prædikestolen, samt
sættes ind i kalenderen i kirkebladet.

Til ny behandling
Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Valgforsamlingsmøde d.
9. sept.

Evaluering.

9.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

10.

Faste punkter

11.

Kort nyt fra udvalgene, senest 10 dage inden me-

8.

Forslag til mødedato med sognet og provsten vedr.
præstegårdsbyggeriet

På orienteringsmødet blev aftalt, at provsten skal indkaldes til et møde. I mellemtiden har en borger henvendt sig til pressen.
VAF har interviewet denne borger, samt
menighedsrådsformanden Lis Richter
Hansen.

Lis

15 min

20.10

Udgået

Udgået

Sognehusudvalg: Referat fra seneste møde med
arkitekt. Det videre forløb

Møde 4/9, hvor arkitekten oplyste om et
nyt udkast. Graverfaciliteterne bliver, jf.

Henrik

10 min

nighedsrådsmøderne,
sendes referater fra udvalgsmøder til formanden,
der sender disse referater
ud sammen med dagsordenen.

20.20

det udkast, i den forbindelse flyttet ned i
tilknytning til kapellet. Placeringen af huset bliver helt tilbage ved skel, så udenompladsen ligger foran ud mod vejen. Der
foreligger nu tilladelse til nedlæggelse af
kapelfunktionen, så der kan arbejdes videre med graverfaciliteter.
Præstegårdsudvalg: Postering af udgifter til haveanlæg

Postering af græssåning skal eftersendes til
stiftet.

Esther/

5 min

Kenneth

20.25

Henrik/

5 min

Kenneth

20.30

Inge

5 min

Beskæring af træer og buske i præstegårdshaven udsættes, såfremt der ikke er
penge i budgettet. Regnskabsføreren kontaktes og det aftales, at såfremt der er et
beløb tilbage, bestilles beskæring for dette.
Biler, der parkeres ved præstegårdens
private vej, også på græsplænen må ikke
parkeres dér. Dette tager Kenneth Baun sig
af.
KG Hansen har skrevet til menighedsrådet
om, hvad de vil lave. Vi beslutter, at det
videre sagsarbejde omkring præstegårdssagen overgår til det nye menighedsråd.
Pressen ønsker at tage fotos af præstegården. Martin Bonde Eriksen har givet tilsagn om dette, hvis menighedsrådet er
enig. Dette besluttes.
Kirkegårdsudvalget: Er der ansøgt om 5 % midler til
reparation af kirkedige?

Udsættes til næste møde.

Aktivitetsudvalg: Seneste nyt

Møde d. 23/9-14 i udvalget:
Kommende arrangementer:
1/10 Arrangement med Jens Nauntofte
13/11 Arrangement med Erik Kure
30/10 Koncert med Esther Brohus
9/12 Syng julen ind, kl 19.30 i Ødsted

20.35

kirke
26/2 Anne Marie Erbs fortæller – emne
ikke fastlagt endnu
14/3 ”stemmer i sognet” afvikles i Højen

13.

Meddelelser fra formanden

Forslag til punkter til de to sidste MR møder

Der er forslag om en fælles elektronisk
kalender for lokalråd, kirke, idrætsforening, etc, jf henvendelse fra lokalrådet.
Vi vil gerne bidrage med viden til denne
kalender.
 Mia Bauer, studerende fra ledertræningscenteret, vil gerne låne
kirken til at øve sang og klaver,
efter kl. 16. Vi har besluttet, at hun
kan øve i kirken, så vidt at hun
møder ind inden kirken lukkes
kl. 16, så hun ikke har brug for
nøgle.


14.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Lønforhandling vedr. Henriette og Henrik

Lis

10 min
20.45

Invitation til Kollerup kirke d.
9/10 ”Kend dit provsti”.

Irena har ansøgt om kursus. Dette er der
givet tilsagn om.

Marianne/
Inge

15 min

Præsten informerede om turen: det var en
meget stor succes med turen til Viborg,
hvor der deltog konfirmander samt to
fædre. Forestående er en udflugt til Møgelkær fængsel på tirsdag sammen med konfirmanderne og præsten fra Højen.

Anna Marie

5 min

21.00

LUKKET PUNKT
15.

Nyt fra præsten

Konfirmand tur, evaluering

21.05

Drøftelse af valg af menighedsrådsmedlemmer, konstituering og offentliggørelse.
16.

Nyt fra personalet

Seneste nyt

Morten har et ønske om at der ryddes op i
graverhuset , når det er brugt til møder
eller anden aktivitet. Dette indskærpes
overfor menighedsrådet, udvalgene og de

Morten

5 min
21.10

ansatte, at man afleverer graverhuset, som
man modtager det.
17.

18.

19.

Møde-evaluering

Mødekalender

Evt.



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Det gik planmæssigt.

8 min
21.18

Ajourføring:



Budgetgodkendelse

Næste MR møde d. 29. oktober



Valgte menighedsrådsmedlemmer for kommende periode



Kirkegårdsvedtægter skal revideres



Opfølgning på vedligeholdelsesarbejder, der nu igangsættes

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Lis

Lis

2 min
21.20

Lis

10 min
21.30

Inge Lolk, 25/9-14

