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Sognegården
Til stede: Sanne Bojesen Kristensen, Pernille R. Boserup, Jane Kristensen, Ingrid
Maarup og Britt Rasmussen.
Desuden regnskabsfører Erling Poulsen og kommende regnskabsfører Lonni Jensen
Afbud: Anette Kasler og Frida Rask

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt efter beslutning om at punkt 4 og 7 bytter plads, og
med tilføjelse af ’godkendelse af regnskab 2015’ under pkt. 7: økonomi

2.

Godkendelse af referat fra februar mødet
Referat er godkendt.

3.

Orientering fra formanden
Det fælles menighedsrådsmøde: Pernille arbejder på at få flyttet mødet til
begyndelsen af maj. Vita Andresen holder foredrag om ”Kirken på landet”.
Det er besluttet, at Lonni Jensen overtager regnskabsføringen pr. 1. april 2016
fra Erling Jensen med en eventuel overdragelsesperiode.

4.

Orientering fra præsten
Kalundborg Årbog skal startes op igen. Vi er blevet spurgt om bidrag til bogen.
Christina, Sanne, Henrik og Jørgen går sammen om at skrive, hvordan de får
folk i kirke.

5.

Orientering fra kirkeværgen
Der har igen været forsøg på indbrud i Viskinge Kirke den 28. februar. Der er
kommet dybe ridser i døren, og det skal repareres. Jane tager kontakt til en
håndværker for at få udbedret skaden.
Der er bestilt 4 gavlvinduer til Præstegården, vinduerne isættes i juni.
Inddækning ved indgangspartiet i Sognegården er repareret.

6.

Orientering fra kontaktpersonen
Ingrid orienterede om det kommende medarbejdermøde den 23. marts, hvor
bl.a. punktet om dækning af tjenester i Viskinge Kirke skal drøftes.
”Konsultation af opmåling af kirkegård”, den 30. marts 17.30
Eleven Marias kontrakt er underskrevet, så nu har vi Maria de næste 3 år.
APV’erne er udfyldt og gennemgået.

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
7.

Orientering om økonomi og godkendelse af regnskab 2015
Erling orienterede om 4. kvartal 2015 regnskabet, og det blev
godkendt af menighedsrådet.
Regnskabet 2015 er godkendt, jf. stempel:
”Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 68615119, Regnskab 2015,
Afleveret d. 17-03-2016 20:01”

8.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten
Udgår, da medarbejderrepræsentanten ikke er til stede.

9.

Orientering fra Aktivitetsudvalget
Sanne orienterede om udvalgets ønsker til koncerter og foredrag det næste år.
Gospelkoret giver deres sidste koncert ved højmessen den 10. april i Aunsø
Kirke. Anette skriver artikel til avisen herom.
Midsommer arrangement den 22. juni.

10.

Evt.

