REFERAT af menighedsrådsmøde
tirsdag den 9 april 2019 – klokken 17.30
Mødedeltager:
Afbud fra:
Referent:
Blad nr:

Pkt.

Alle medlemmer deltog
Asger Woetmann Pedersen
Bo Scharff
2019-04

Dagsordens emner
Velkomst
Sang og en lille melding

1.

Godkendelse af dagsorden - med tilføjelse og ændring p.b.a formandens
oplæg ”Menighedsrådsmøder – udvalgsmøder.
MR’s debat vil tidsmæssigt blive tids opdelt i 3 rammer. For at give god tid til debat
afsættes tiden således:
A Mødestruktur – 45 min.
Vedr. MR møderne. Vigtigt at alle mødeindkaldelserne kommer ud til alle MR
Referater sendes som vanligt til alle: MR + ansatte.
Hvis der er noget, som vi ikke rigtig fik snakket ordentligt med hinanden om på
mødet, så afsætter vi fast mindst 20 minutter dvs. fra 20.40 til at spørge til hinanden
om der var noget, vi mangler. Er der for mange vigtigt behandlingspunkter, som skal
ekspederes, udsættes denne snak/samtale til først på næste møde.
Vedr. formøder: Den enkelte MR bliver inviteret, hvis man har en funktion, der
vedrører et formøde punkt.
Alle MR er velkomme til at deltage i formøderne ikke mindst, hvis man har specielle
interesser eller nye idéer.
Mødetidspunkter vil fremover være skiftende. Oplæg til formødet udsendes som
nævnt til alle i MR.
B Budget 2020 – 45 min.
Det videre med budget 2020 er fastlagt således: 1) MR mødet i dag (9/4) - 2). MR’s
visionsmøde den 4 maj – hvor Anette ikke deltager - 3) Formødet den 7 maj – hvor
vore kasserer indbydes og Annette deltager - 4) MR mødet den 15 maj – hvor
Annette deltager, hvor vi skal her afslutte behandlingen af Budget 2020
Fra MR mødet i dag (9/4). Vi kan ikke nå en grundig og nøje gennemgang af Budget
2020. Dertil er budgetmaterialet alt for omfattende. MR gav udtryk for meninger om
budgettet mange konti. Der var enighed om, at kirkemusik, koncerter og mindre
musiske arrangementer fortsat skal være et vigtigt tilbud til sognets borgere. På den
baggrund blev nævnte konti drøftet – med ønskede forslag til Budget 2020. På det
kommende formøde indarbejdes udgifterne i det fremlagte budget – se i øvrigt
dagsordens punkt 5.1.
Erhard orienterede om nogle potentielle problemer, som kan belaste det kommende
budget. Det drejer sig om udgifter til feriepenge (p.b.a. ny ferielov) – Ministeriet
udmelding om forsikringspræmier, som angiveligt stigning ganske betragteligt og
sidst pensionsforpligtelser til ansatte. Samlet er der tale om store stigninger.

C
øvrige Dagsordens punkter - 1.5 time),
Emnerne blev dog prioriteres efter deres vigtighed.
2.

Rettelser /tilføjelser til referatet af 12 marts 2019.

* Kontaktpersonen. Udendørs bænk ved kirken. Bænken skal placeres
på fliser og
* Annette spørges om faktura (garantibevis) m.h.p. evt. udskiftning af et af
brædderne i sædet.
* økonomi. Besluttet at præstegårdens 1 sal får nyt gulv forventet udgift Pris
kr. 60.000 bruges af de frie midler. Indkøb af krucifiks konteres i de frie midler.
* forpagtningsaftale forhandles. Det er kassereren og formandens som tager
forhandlingen med forpagteren.
Referat godkendt med ovennævnte rettelser/tilføjelser og underskrevet.
3.

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

Oplæg og orientering fra:
Kirkeværge:
1) Erland Johansen har bestilt 2 stk. nye lyddæmpede døre til Præstekontor 1.
2) Jan Nissen har udskiftet revnede tegl på kirkens tag samt understrøget revner ved
tårn.
3) Peter Højlund kommer og forbedrer afløbsforholdene ved Kirkegårdskontoret + ny
plads til renovationsbeholder.
4) Lars har lagt sten under den hvide bænk.
5) Kirkemur mod syd på ny kirkegård trænger til vedligeholdelse.
6) Understrygning af kirkens tag er mangelfuld på en del områder. Efter kirkesyn
kan vi evt. beslutte, hvad vi skal gøre.
Formanden
1) Vedrørende rågekoloni-klagen: Vi søger rette instans om tilladelse til at bekæmpe
rågerne med klagerens begrundelse – vi gør dog opmærksom på, at tidligere
lignende ansøgninger er blevet afvist.
2) Angående rengøring af inventar i kirke, som er antikke, går formanden videre med
sagen i forhold til prædikestolen til nationalmuseets kirkekonsulenter.
Ungdomsmenighedsråd – oplæg sendt 17/3-2019: Udsættes
Præstetavle – oplæg sendt 17/3-2019: Den genfundne præstetavle ophænges i
Sognegården. NN og Bjørn kigger nærmere på sagen til frugtbar historisk interesse
for alle.
Næstformand:
1) Alterkorset er sat i ordre. Leveringstid ca. 6-8 uger.
2) Peter er i gang med et projekt, hvor en interaktiv side på kirkens hjemmeside med
links til områdets foreningers hjemmesider. Vi tager det op igen næste gang.
Kontaktperson:
1)De i referat fra MUS samtale nævnte punkter fremgår på listen over arbejder, der
venter: pkt. 11 og pkt. 14 og pkt. 18.
2) Hovedrengøring af kirken (udsat fra mødet den 12/3) .– jf. Anne-Grete og Lars
MUS referat – som var vedhæftet MR dagsorden den 12/3.
3) Anne-Grete fremlagde ønsker i forbindelse med tillæg.
4) Kirkekroner: AG har indhentet tilbud på renovering af disse på 10.000 kr. + moms
pr. stk.

Præsterne: Intet meget vigtigt at bemærke.
Sognegården v/Anne-Grete:
Boligselskabet Nysøvænget har spurgt om de må leje sognegården til august – vi
siger ja.
Andre
Intet
3.8
3.9

Pause.,
Der serveres et mindre måltid samt vand/kaffe/te
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Økonomi
Budget 2020
Vi vil gerne gøre plads til mere musik i budgettet til musik (herunder en evt.
integration af Bjarnes forslag med det allerede foreslåede – overvejelser om en
månedlig musikgudstjeneste evt. senere på søndagen – samt om at søge midler til
en video med musik og billeder fra sådanne musikgudstjenester).
Dagsorden til visionsmødet den 4 maj (kl. 0900 til 1500) Hovedemne Budget 2020.
Vores økonomiske status ved/Kasserer: Intet at bemærke – kvartalsrapporten fra
Anette forventes på vej.
PR
Hjemmeside: Intet
Facebook: Intet
Nyt fra udvalg
Gudstjenesteudvalg: Udsat
Kalendermøde ref. af 22/1 – og referat af 26/3: Ingen kommentarer
Kommende arrangementer: Intet
Kirkegårdsudvalg: Referat udsendt 20/3-2019.
Ældre gravstene: Udsat.
Udviklingsplan (Gl. kirkegård )
Forslag om støtte fra WAD landskabsarkitekt: Udvalget ønsker at tage kontakt til en
konsulent, som udvalget i forvejen har kontakt til, der kan hjælpe med at lægge en
plan. MR bemyndiger udvalget til dette.
Personalepolitik:– Kan dette få plads på visionsmødet ?? Ja vi talte om muligheden
for at bruge noget tid på at arbejde med personalepolitik også.
Sæsonplan, aktiviteter/arrangementer
Sæsonplanens tilblivelse ved Bo og Erhard: Forslag fremlægges på maj-mødet.
Evaluering af gennemførte arrangementer: Intet
MR´s studietur: Søndag den18 august 2019 blev endeligt valgt. Der begyndes evt.
med en kort gudstjeneste kl. 9.00. Hvem tager ansvar for planlægning etc: Det
allerede nedsatte udvalg.
Visionsmødet den 4 maj 2019
Er der andre emner end Budget 2020. Måske personalepolitik ? Ja vi talte om
muligheden for at bruge noget tid på at arbejde med personalepolitik også.
Hvem tager ansvar for den praktiske planlægning? Blev ikke besluttet endeligt, men
Erhard står udvalgsansvarlig og han som indkalder (snarest) til møde i Visionsmødeudvalg for: Erhard, Bo, Anne-Grete og NN.
Eventuelt: Intet

Næste MR møde
10.1 Emner/punkter der ønskes på næste mødes dagsorden:
Ventilations-anlæg i sognegården?,
10.2 Politik omkring debet-kort,
Hvem sørger for sange, mad og en lille melding: Erik og NN har venligt meldt, at de
gerne vil fortsætte med at sørge for smørrebrød og ”dessert” (læs: NN’s fristelser ;-) )
AG har lovet at give ”den lille melding”.
Afslutning
Vi synger mødet af

