Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 19.01.2017

Blad nr. 2

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Lotte Chorfixsen, Pernille Boserup, Svetlana Nielsen, Jane Kristensen, Kirsten Hansen, Pylle
Quaade, Bent Christensen, Sanne Kristensen,Tina Christiansen.
Tilhørere: Bjarne Chorfixsen, Pia Larsen
Afbud: ingen
Dagsorden

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 24. november 2017

Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen
a)Tidligere kasserer råder over 2 konti
b) Faktura fra provstesynet ved bygningskyndig
Henning Jensen, på 4.071,31 kr.
c)Provstiet har anmodet om fremsendelse af årsregnskab inden det godkendes af menighedsrådet
4: Orientering fra formanden
a)Tyverisikring af bygning i Aunsø

Skal overføres til Kirsten
Forventes refunderet af Provstiet.
Afleveret til Lonnie

Pia indhenter tilbud på ståldør, gitter for vinduer og
indvendige låse på porte, tilsvarende på Viskinge.
Alarmsystem opsættes, tilsvarende Viskinge med
SIM-kort.

b) Plant håb i verden – opfordring til at give en
donation på 500 kr. til plantning af træer i Cambodja

Til orientering

c) Formandsmøde den 18/1 i Føllenslev

Planlægning af det fælles MR-møde den 16. marts
2017 i Føllenslev
Næste formandsmøde den 22/8 2017 i Viskinge
Fælles MR-møde den 26. oktober 2017 i Viskinge

d) Kick-start – 3 deltager den 21/1
4 deltagere den 28/1
e) Menighedsrådsforeningen indkalder til
generalforsamling den 23. februar 2017

Til orientering
Til orientering

5: Orientering fra præsten
Børnehaver har været til julearrangement
Baby-samlesang med dagplejerne starter den 20/1 fra Der er sendt ansøgning om tilskud på 12.000 kr. til
kl. 9 – 10, der er 4 grupper af 4 børn.
arrangementet.
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Dagsorden

Beslutning

14 minikonfirmander er startet den 11/1 med Tove
Andersen, Kirsten Hansen, Tove Jespersen og Lene
Sødorf
32 konfirmander skal på tur til Roskilde den 8/2, 2
forældre har givet tilsagn om deltagelse, flere er
velkomne.

Pernille undersøger om hun må komme med

Uheldig med nedbrud i Kirkenettet i 3 – 5 dage
Har indkaldt foreninger og andre til stormøde den 31.
januar i Åvangen
6: Orientering fra kirkeværgen
Spørgsmålet er om der kan monteres 2 GPS’er på den
Undersøges
nye plæneklipper
Tilbud på ny katafalk/kistevogn
Tilbud på opsættelse af udendørs hjertestarter
Faskiner til regnvandet er slamsuget
Spildevandsrensning i Aunsø skal ikke etableres

Kontakter graver Tina Sørensen i Bregninge, der har
en billigere løsning
Udsættes
afventer resultatet
slamsuger bestilles.

Forsikringsenheden anerkender skaderne den 8-10/1Tager kontakt til forsikringen, da vi ikke indkøber Y2016 og 14-15/5-2016. Der fratrækkes 2 x selvrisiko a
stolene.
6.000 kr.
Fejlalarm i sognegården mandag, den 16/1.
Ventilationsanlægget havde slået strømmen fra og
batteriet blev tømt. Ventilationsanlægget trænger til
rensning

Serviceaftale indgåes, tillige med lydanlæg

45 til nytårskur i morgen
Ny printer til A4 er bestilt
7: Orientering fra kontaktpersonen
Har overtaget personaleansvaret og haft 2 møder
med Steen Otterstrøm
Kommunikation mellem medarbejdere og
kontaktperson

Mellem kl. 7 – 9 eller efter kl. 17.00 og i weekenden

Arbejdsbeskrivelser er modtaget
Arbejdsplaner og niveau
Der er kursusønsker fra Arne og Lars og lovpligtigt

Steen Otterstrøm har udarbejdet planer, Jane
undersøger
Undersøger om Provstiet arrangerer lokalt
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Dagsorden
AMRkursus til kontaktperson
Samarbejde mellem Aunsø og Viskinge

Beslutning
Invitere Pia med til medarbejdermøderne
Dækker ikke helt behovet og vil undersøge nærmere

Brug af ChurchDesk kalender til registrering af fravær,
begivenheder og informationer
Samarbejdsaftalen mellem Bregninge og Viskinge,
medarbejderne får udbetalt tillæg for geografisk
fleksilibitet
Omkostninger ved Marias studierejse i oktober 2016

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Aftalt, at medarbejderne bliver på egen kirke, kun
præsten vikarierer. Føllenslev ikke med i aftalen.
Normale diæter udbetales og omkostninger dækkes

Intet fra medarbejderne

Orientering fra Tina:
Gospelkor lukket
Sangcafe i Åvangen den sidste onsdag i måneden
Der er ønske om gospelkor hver 14. dag

Ikke på nuværende tidspunkt

Gudstjeneste i Åvangen den 3. onsdag i måneden
Der er ønske om nye sangbøger i Åvangen

Tager kontakt til Karsten Ahrens, da Svebølle
Aktivitetscenter har modtaget § 18 tilskud til 50 nye
sangbøger

9: Orientering fra Aktivitetsudvalget
Sanne har udsendt referat fra mødet den 13.
december 2016
Der er ønske om bibelmiddage og musical
Stillegudstjeneste den 2/2 kl. 17.00
Knud Kierkegaard har rejst meget og fortæller gerne
om sine rejser.

Sanne arbejder videre

Arrangement ved Danmarks befrielse med
gudstjeneste og fakkeloptog til mindesten

En gruppe arbejder videre med det

10: Fastsættelse af honorar til

Følger Stiftets gældende tarif.

a) formand
b) kontaktperson

Kontaktperson Svetlana Nielsen ønsker ikke at
modtage honorar, men beløbet konverteret til
personalet.

c) kirkeværge

11: Beslutning om nedsættelse af forretningsudvalg

Udsættes, samkaldes ved behov
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Dagsorden

Beslutning

12: Menighedsrådet skal træffe beslutning om at
Godkendt
godkende ansættelse af en provstikonsulent i
Kalundborg og Næstved Provsti samt give fuldmagt til
formanden til at underskrive ”vedtægt for
samarbejde”

13: Høringsfristen på forslag til lov om forsøg i
folkekirken er forlænget til 27. januar 2017

Til efterretning

14: Cirkulære om indsamling i kirkerne, gældende fra
4. december 2016

Til efterretning

15: Fællesskrivelse fra Landsforeningen af
Menighedsråd og Præsteforeningen om Samvirke i
menighedsrådet

Til efterretning

16: Kalundborg Provsti gør opmærksom på, de
mangler oplysning om tegningsberettiget ud over
formanden, jf. Menighedsrådslovens 9, stk. 9

Kassereren

17: Godkendelse af liste for indsamlinger i kirken

Godkendt

Sanne har udsendt listen

Evt.
3 har ansøgt og fået julehjælp
1 modtaget akut, der blev oversendt til ”den rene
samvittighed”
Mappe med præstegårde i Provstiet er sat i reolen
På næste møde skal vi tage stilling til i hvilket omfang
der eventuelt skal ske revision af vedtægterne.
Mødet hævet kl. 21.18

