Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 19/10-2017

Blad nr.10

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Svetlana Nielsen, Kirsten Hansen, Sanne B. Kristensen, Bent Christensen, Jane Kristensen, Lonni,
Lotte Chorfixsen
Tilhørere: Bjarne Chorfixsen, Birthe Andersen
Afbud: Pylle Quaade, Pernille Boserup, Pia Larsen
Dagsorden

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 21/9-2017

Godkendt

3: Økonomi ved Lonni og Kirsten:
Lonni rykker gamle debitorer og afskriver.
Besked til graver ved afskrivning.
Bemærkningerne gennemgået og taget til
efterretning.

-

Revisionsprotokollatet for regnskab 2016

-

Kvartalsrapport 1/1 – 30/9-2017

Gennemgået og godkendt

-

Kasseeftersyn

Udsat, da rapporten endnu ikke er modtaget

-

Endeligt budget 2018
Driftsrammen udgør 2.421.535 kr.
Opdelt i underpunkter.

Budgettet tilrettet og godkendt

-

Omlægning af bevilling på 100.000 i 2017
til reparation af faskiner ved Viskinge kirke.
Provsten oplyser, at restbeløbet tilfalder
kirkekassen og MR kan frit disponere over
pengene.

50.000 anvendes til merforbrug til kalkning af kirken i
Aunsø samt kirkemuren ved Viskinge kirke,
resterende hensættes til faskiner ved våbenhus og
kapel. Jane indhenter tilbud.

-

P-pladsen ved Aunsø kirke

Kirsten indhenter tilbud på udbedring og sender
ansøgning til Provstiet om dækning fra 5% puljen.
Til efterretning

-

Regler for indkøb for ansatte og MR

Godkendt
Birthe Andersen udpeget til indkøb af kontorartikler

-

Nordea har doneringer på 6.544,56 til
udsmykning af Viskinge kirke og 7.275,88 til
udsmykning til Aunsø kirke

Beløbet til udsmykning af Aunsø kirke ansøges
frigivet til lysstjernen.
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Dagsorden

Beslutning

4: Orientering fra formanden
-

Formænd og kontaktpersoner er inviteret til
fyraftensmøde den 23. oktober med den nye
provstikonsulent Benny Lykkegaard.

Kirsten og Lotte deltager

-

Inspirationsmøde tirsdag, den 31. oktober –
kom i gang med grøn kirke-arbejdet.

Sanne deltager

-

Menighedsrådsforeningen inviterer til kursus
i brugen af DAP den 6. november kl. 18 –
21.30 i De 3 sognes Hus i Gørlev.
Til efterretning

-

Tilmelding til Reformationsjubilæet i Vor Frue Husk tilmelding til spisning senest den 16. november
Kirke den 26. november 2017.

5: Orientering fra præsten
-

Folkekirkens Forum i Fredericia fredag, den
29. september

Pylle, Helene og Sanne deltog. Inspirerende.
Udlæg refunderes.
Overvejer samlet deltagelse i 2019.

-

11/10 Børnekirke om æbler

Aflyst på grund af manglende tilmelding.

-

Guide til 500 kr.
27/10 Konfirmander har fået fri fra skole og
deltager i et arrangement i Vor Frue Kirke om Planlægger BUSK-gudstjeneste 29/10 og overnatter
fredag til lørdag i sognegården.
reformationen

-

Ved MUS samtalen med Provsten, bevilget 3
dages efteruddannelse

Til efterretning

6: Orientering fra kirkeværgen
-

Skrivelse fra forsikringsenheden, om indbrud i Har indhentet 2 tilbud og håber på udbetaling af
uge 1 i 2016 – dækning af y-stole
beløbet – 70%, da vi ikke investerer i nye y-stole

7: Orientering fra kontaktpersonen
-

Har i dag ønsket gravermedhjælper held og
lykke med det nye arbejde

Til efterretning

-

Orienteret graver i Aunsø om påtænkt
strukturændring

Til efterretning
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Dagsorden

Beslutning

8: Orientering fra ansættelsesudvalget
-

Første møde den 27. september 2017 Svetlana, Jane og Lotte drøftede, om vi skal
vente med ansættelse til foråret 2018.
Skal der ansættes en kirketjener og i hvor
mange timer, skal ansættelse af
gravermedhjælper sæsonbetones?

Til efterretning

-

Andet møde den 19. oktober 2017
Ansættelse af gravermedhjælper udsættes til
1. april og sæsonbetones.
Leif Juhl kontaktes om vi kan lave en aftale
om dækning ved gravers fridage eller ferie.
Til efterretning
Kirketjener ansættes.

-

Provstikonsulent hjælper med skrivelse til
graverne om påtænkte struktur- og
organisationsændringer, der udsendes med
14 dages frist til indsigelse

Til efterretning

9: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
-

afbud

10: Orientering om Pylles projekter
-

23/9 kreative værksteder – ingen tilmeldinger Til efterretning

11: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Mødet, den 3. oktober 2017, referat udsendt Til efterrretning

12: Planlægning af kommende arrangementer
-

-

31/10 Fælles MRmøde samt ansatte
Hans Hjerrild fra Folkekirkens Arbejdsmiljø
Rådgivning kommer med et
inspirationsoplæg om mobning. Pris 4.400
excl. moms og transport
2/11 Spil dansk kl. 19.00 i Viskinge kirke med
en let forfriskning

13: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg

Kage købes hos bageren 450 kr.
Hvidvin og chips, evt. kaffe
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Dagsorden
-

Beslutning

intet

14: Orientering fra ad hoc udvalget om restaurering
af Viskinge kirke
-

Mødet, den 8. oktober 2017, referat udsendt Til efterrretning

-

Møde 13/10 med Jørgen Toft Jessen fra
arkitektfirmaet MEJERIET. Efterfølgende har
Jørgen Toft Jessen summeret op på de
punkter, som der blev talt om ved mødet,
skrivelsen er videresendt til MR

Til efterrretning
Yderligere 2 arkitektfirmaer inviteres

15: Friholdelse af nedre del af Aunsø kirkegård
-

Beskrivelse udarbejdes

Gravene friholdes

16: Virksomhedspraktik, der ophører 29. oktober, kan
forlænges til udgangen af 2017
-

Opgaver/projekter beskrives og
kontaktperson udpeges.

Ved samtale med praktikant, er denne indstillet på
pedelopgaver og rengøring i kirke og sognegård samt
hjælp til graver.
MR ønsker ikke at praktikant skal erstatte graver
med kirketjenerfunktion.

17: Evt.

Mødet hævet kl. 21.30

Lotte Chorfixsen

Svetlana Nielsen

Jane Kristensen

Kirsten Hansen

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

