Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 13. jan. 2016

Blad nr. 35

Kl.: 19.30

Formandens initialer: PBR

Sognegården
Til stede: Pernille Boserup, Ingrid Maarup, Jane Kristensen og Britt Rasmussen.
Udenfor rådet: Erling Poulsen
Afbud: Sanne B. Kristensen, Frida Rask og Anette Kasler

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Punkterne 7, 8 og 9 udgår. Resten af dagsordenen godkendes.

2.

Godkendelse af referat fra december mødet
Referatet er godkendt

3.

Orientering fra formanden
- VVM undersøgelse om elektrificering af jernbanen til Kalundborg. Vi tager
stilling, når der foreligger en redegørelse.
- Nytårskuren gik rigtigt fint, vi gentager succesen næste år med at invitere de
frivillige med.

4.

Orientering fra kirkeværgen
- Et af gavl-vinduerne i præstegården skal repareres / udskiftes, Jane tager
kontakt til tømreren.
- Provstesyn den 24. og 26. maj. Jane forsøger at flytte den ene dato, så vi er
flere fra rådet, der kan være med.
- Der har været indbrud i Våbenhuset i Viskinge Kirke, der er stjålet 4 stk. Ystole i egetræ. Det er meldt til både Politi og forsikring.

5.

Orientering fra kontaktpersonen
- Aunsø Kirke v/ graver Pia Larsen har fået en borger i arbejdsprøvning. Det går
rigtigt fint.
- Viskinge Kirkes borger i arbejdsprøvning bliver muligvis forlænget til maj
- Det er igen tid for APV, og de sendes ud til medarbejderne til udfyldelse
- Graverne fra Aunsø og Viskinge skal på kursus i transport af farligt gods pga.
nyt lokrav.

6.

Orientering om økonomi
- Erling har styr på årsregnskabet og afslutning, det ser fornuftigt ud.
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7.

Orientering fra medarbejder repræsentanten
- Udgår

8.

Orientering fra Aktivitetsudvalget
- Udgår

9.

Gospelkoret – en drøftelse v/Tina Christensen
- Udgår

10.

Ansættelse af Husmor til Sognegården
- Vi arbejder stadig på en løsning, men finder det vanskeligt at finde midler til
endnu en ansættelse. Emnet tages op igen på februar mødet.

11.

2016 er valgår – er der allerede nu noget vi skal gøre?
- Adresseliste opdateres og sendes til provstiet (Pernille/Britt)
- Ingrid tager kontakt til Landsforeningen af Menighedsråd om at få slået
Viskinge og Aunsø sogne sammen til ét sogn.
- Anette lægger opslag på facebook om at det er valgår
- Britt lægger noget på internettet i løbet af vinter/forår om valget

12.

Evt.
- Ønske om et opslag på FaceBook (Anette) om at vi ind imellem har brug for en
eller flere frivillige i Sognegården til at lave kaffe til arrangementer.

Mødet slut kl. 21.55

