Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 11. august

Blad nr. 44

Kl.: 19.00

Formandens initialer: PBR

Sognegården
Til stede: Sanne B. Kristensen, Pernille Rønnow, Ingrid Maarup og Britt Rasmussen.
Udenfor rådet: Organist Tina Christiansen, regnskabsfører Lonni Jensen. Gæst Pylle
Quaade
Afbud: Jane Kristensen, Anette Kasler, Frida Rask og Steen Otterstrøm

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra juni mødet
Referat fra den åbne del er godkendt

3.

Orientering fra formanden
Pernille har været til budgetmøde hos provsten. Hovedpunkterne er:
Viskinge Kirke: Der bevilges ikke penge til renovering af kirken. Der henvises til
Karin Dinesen for hjælp til fundraising. Nationalmuseet har godkendt installation
af varmepumpe. Faskiner til afledning af regnvand, det ses der nærmere på til
provstesynet, samt understrygning af tegl.
Aunsø gamle Kirke: Der bevilges ikke penge til renovering. Jørn Noe kontakter
Nationalmuseet for overtagelse af kirken.
Aunsø Kirke (ny): Understrygning af tegl; det ses der på til provstesynet.
Budgetsamrådsmøde den 23. august
Fælles formandsmøde den 29. august

4.

Orientering fra præsten
Der er ca. 30 tilmeldte konfirmander, og der er stadig åbent for tilmeldinger. Der
bliver 3 hold: 1 i Aunsø og 2 i Viskinge (heraf 1 hold konfirmander, der ikke går
på Svebølle Skole).

5.

Orientering fra kirkeværgen
Punktet udgår, da kirkeværgen ikke er til stede

6.

Orientering fra kontaktpersonen
Punktet udgår, da kontaktpersonen ikke er til stede

7.

Orientering om økonomi
Kvartalsrapport fra første halvår blev fremlagt, godkendt og underskrevet

Viskinge-Aunsø Menighedsråd

8.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten
Der starter en ny kirketjener-praktikant i næste uge. Forløbet varer 4 uger.
Der er kommet en god tone på kirkegården, og folk taler pænt til hinanden.
Tina skal på Svebølle skole og reklamere for vores nye Børnekor. Der er pt.
endnu ingen tilmeldte til koret. Tina taler med Anette om opsætning af flyer og
plakat til aulaen på skolen.
Tina er blevet kontaktet af Claus Sonne fra Radio Glad om et interview. Det skal
i så fald være søndag den 21. august efter højmessen. Interviewet skal handle
om blindes muligheder. Rådet bakker fuldt op om det.

9.

Orientering fra Aktivitetsudvalget
5. oktober kommer Lindy & Søn
12. oktober foredrag om ”En dreng i korte bukser”
14. september: Børnekirke med presning af æblemost
De 9 læsninger: er under planlægning
Julekoncert: Tina er i gang med at planlægge

10.

Evt.
Opstillingsmødet er under planlægning

