Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 18. feb. 2016

Blad nr. 36

Kl.: 19.30

Formandens initialer: PBR

Sognegården
Tilstede: Pernille Boserup; Ingrid Maarup; Jane Kristensen, Sp. Sanne B. Kristensen,
regnskabsfører Erling Poulsen, organist Tina Christiansen
Afbud fra: Frida Rask, Anette Kasler; Britt Rasmussen, Lars Nielsen (Medarb. rep.)

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt – dog med tilføjelse af
nyt punkt 4. Orientering fra Præsten

2.

Godkendelse af referat fra januar mødet Referatet blev godkendt

3.

Orientering fra formanden Fælles Formandsmøde 16.02; Evt. forslag til
Foredragsholder til fællesmødet d. 15.03? Der ansættes fælles regnskabsfører i
Finderup og Rørby som også vil kunne føre Viskinge-Aunsøs regnskaber.

4.

Orientering fra Præsten – Må sognepræstens kursus i Januar dækkes af
Kirkekassen?; Kan udgifter til forplejning til kalendermøde dækkes af MR? MR
gav O.K. Seneste kalendermøde var 17.02. Sp. orienterede.

5.

Orientering fra kirkeværgen – Det indkøbte skab er opsat i sognegårdens
garderobe. MR anbefaler, at opkørsel til sognegården ordnes nu, da vejvæsenet
alligevel er i gang. Præstegården undersøges for mængden af svampesporer.

6.

Orientering fra kontaktpersonen - Det årlige medarbejdermøde holdes d.
23.03.16 kl. 13.00. Skema til APV er udsendt pr. mail. De fremmødte anbefaler
at der snarest arrangeres et kursus for de ansatte og MR i brug af hjertestarter
og 1. hjælp.

7.

Orientering om økonomi – Pas på pengene! Så længe vi ikke har fået penge
retur fra Provstiet for arbejderne på Præstegården, så holder det kun lige
akkurat.. Frist for klargøring af Årsregnskab er d. 01.04.16. Frist for indgivelse
af ønsker til budget er 01.05.2016. Erling efterlyser skriftlige budget-ønsker og
prisoverslag fra alle snarest.

8.

Orientering fra medarbejder repræsentanten - Punktet udgår

9.

Orientering fra Aktivitetsudvalget – Ingrid og Jane står for Påskemåltid d.
24.03.16 og Laila spørges om hjælp til Børnekirke d. 09.03. Husk musikforedrag i Aunsø Kirke d. 03.03. Ellers intet nyt. AU mødes igen lørdag d. 27.02.
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10.

Gospelkoret – en drøftelse v/Tina Christiansen – Da gospelkoret
pt. har vigende deltagelse og vigende engagement, støtter MR
Tina C. i, at hun bruger sine ressourcer, hvor det giver bedst mening. Tinas eget
forslag er sangeftermiddagen i Åvangen og MR foreslår tillige, at der oprettes
rytmisk kor for sangglade børn.

11.

Ansættelse af Husmor til Sognegården – Af hensyn til den begrænsede økonomi,
anbefales det, at MR også fremover trækker på bl.a Laila Olsen og ”Den rene
samvittighed” efter behov

12.

Evt. 23.03 mødes Jane, Ingrid, Sanne og evt. Pernille i Sognegården og rydder
op og sætter i skabet. vi har brug for Thyge til at opsætte den ny A3-lazer-farveprinter op i sognegården. ”Den Rene Samvittighed” spørges om rengøre
sognegården under Lars’ kursus. Sanne K. kontakter.

