Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 21/9-2017

Blad nr.9

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med tilføjelse af 2 punkter: nedsættelse af
ansættelsesudvalg, nedsættelse af forretningsudvalg

2: Godkendelse af referat af 17/8-2017

Godkendt

3: Økonomi
-

-

-

-

-

Regning på kalkning af Aunsø kirke – 61.625
og bevilling på 46.000
Regning på kalkning af kirkemur og sydmur
præstegård – 34.000 og ingen bevilling
Regning ikke modtaget på kalkning af Aunsø
gl. kirke, bevilget 46.000
Referat fra budgetsamråd i Ubby den 22.
august – vi skal tage stilling til om kirkemur
skal indgå i kalkningsturnussen?
PU skal ikke overtage personalenormeringen
Driftsrammen udgør 2.421.535 og er forøget
med 12.000 til babysalmesang.
Yderligere opdeling af budgettet i
underpunkter, så de ansvarlige ved hvad de
må bruge
Anlæg: bevilget 200.000 kr. til
forundersøgelse af indvendig renovering af
Viskinge kirke
Arne har tilbudt, at de selv kan udbedre ppladsen i Aunsø ved lejet gravemaskine og
pålægning af slotsgrus
Vedligeholdelse af hjertestarter

Til orientering
Til orientering
Regning modtaget på 45.500

Skal med + kirkemur ved Viskinge kirke – skrivelse til
provstiudvalget

Endeligt budget behandles på næste møde, sammen
med kvartalsrapporten – se bilag fra Lonni og
udleveret bilag om fortæring
Skrivelse afsendt til Provsten om p-plads i Aunsø

Da det er uansvarligt ikke at gøre noget, siger vi ja
tak til Arnes tilbud
Pylle undersøger om vi har et abonnement

4: Orientering fra formanden
-

Forespørgsel er sendt til Auktionshuset om
alterbilled fra Aunsø gl. kirke har en værdi

Kræver bedre billeder for en vurdering – afventer
Flemming Paulsens undersøgelse

Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Dagsorden
-

-

Valg af medlemmer til Kalundborg
Provstiudvalg og Roskilde Stiftsråd
Formandsmøde den 23. august – emnet til
fælles menighedsmøde den 31. oktober
bliver mobning. Har bedt om hjælp til
indlæg/oplæg.
Evaluering af menighedsmøde den 3.
september.
Ansøgning om tilladelse til at gå med
metaldetektor på matr. Nr. 1 n

Beslutning
Tidligere udmeldt

Håber på deltagelse af ansatte.
Hans Hjerrild kommer med indlæg/oplæg
Afholdes fremover sammen med høstgudstjenesten
Tilladelse på betingelse af accept fra forpagter

5: Orientering fra præsten
-

Stormøde i Åvangen den 22. august

-

Udlån af Aunsø gl. kirke til en koncert fredag,
den 8. september 2017
Babysalmesang for de mindste
Babysalmesang for dagplejerne
24 konfirmander er startet. Planlægger
overnatning den 28 – 29. oktober hvor de
arrangerer BUSK gudstjenesten.
Deltager i messe i Fredericia 29. eller 30.
september
Birthe og Sanne er på kursus onsdag
På galleri Emmaus 24 – 26/11-2017

-

-

Ingen sportsforeninger deltog. Nyt møde mandag,
den 25/9 kl. 19.00 for planlægning af
juletræstænding
God koncert, kunne være flere
3 – 4 gange årligt pt. I Bregninge
Strandet på grund af Viskingevejen
Pylle deltager
Pylle deltager sammen med Arnth og Helene

6: Orientering fra kirkeværgen
-

Kirkesyn den 30. august 2017

-

Gelænder ved trappe i Aunsø kirke

-

Henvendelse om varmesystem Heatyder, der Kirsten undersøger nærmere
tilbyder uforpligtende besøg
Høje varmeudgifter
Svetlana undersøger forskellen fra 2016 til 2017 hos
SEAS/NVE, når hun får kundenummer mm

-

Synsrapport udfærdiges og sendes til Provsten
Forsøger efterfølgende at sætte priser på
Kirsten undersøger pris

7: Orientering fra kontaktpersonen
-

-

Maria er indkaldt til valgfrit specialefag til
plantekundskab og plantepleje den 2.
oktober 2017
Kommende overenskomstforhandliger
Church desk – opdatering
Julegaver til ansatte

Til efterretning
Som arbejdsgiver ønskes rådighedstiden ændret
Til efterretning
300 kr.
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Dagsorden
-

MUS i november
Gravermedhjælper har opsagt sin stilling pr.
19/9

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Beslutning
Nedsættelse af ansættelsesudvalg:
Kontaktperson, kasserer, kirkeværge, præst, formand
+ ansat – mødes onsdag, den 27/9 kl. 10.00
Kasserer, præst og ansat deltager ikke i det første
møde på grund af ferie og kurser
Intet

9: Orientering om Pylles projekter
-

På mødet 17/8 bevilgede vi 2.500 kr. til
lysstjernen, ønsker et ja eller nej til
lysstjernen

Ja, på betingelse af at bevillingen på 2.500 kr.
overholdes

10: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Næste møde den 3. oktober 2017

Til orientering

11: Planlægning af kommende arrangementer
-

9/10 Tur til Ringsted Krematorium.
Kl. 9.30 Afgang fra sognegården,
Bent, Lonni og Bjarne kører.
11 deltagere
Kl. 12.30 Frokost på cafe Vivaldi i Holbæk
Kl. 14.00 Rundvisning på Naturkirkegården i
Holbæk

-

26/11 Reformationsjubilæet i Vor Frue Kirke.
Lister lagt i kirkerne og sognegården for
tilmelding til frokost i Nyvangskirken.

-

28/10 Salmesangaften med Luthers salmer i
Bregninge kirke

Rundvisningen koster 20 kr. pr. deltager og min. 200
kr.
Lotte indsamler listerne og sender dem til
Provstiudvalget inden 17/11

12: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
-

Forslag til kirkegårdsvedtægter

Aunsø rettes til, godkendt

-

Uforpligtende møde med landskabsarkitekt
Anne Staunsholm, der sender et tilbud på
udarbejdelse af udviklingsplan for
kirkegården ved Viskinge kirke og en driftsog vedligeholdelsesplan

Kr. 87.500 + moms for udviklingsplan
kr. 34.500 + moms for drifts- og vedligeholdelsesplan
og evt. landmåleropmåling inden igangsætning.
Takker for interessen og tilbuddet og vender tilbage,
når det bliver aktuelt.
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Dagsorden

Beslutning

13: Orientering fra ad hoc udvalget
om restaurering af Viskinge kirke
- Referat fra mødet den 20. august 2017 er
udsendt

Næste møde den 8. oktober 2017 ca. kl. 11.45

14: Sammenlægning af Viskinge og Aunsø sogne?
- Menigheden sagde ja på mødet den 3.
september 2017 og til, at sognet skal hedde
Viskinge-Aunsø sogn.

Godkendt og ansøgning sendes til Provstiudvalget

15: Hvad vil vi med den gamle kirke?

Udsat

16: Virksomhedspraktik, der ophører den 29. oktober Praktikanten ønsker ikke en forlængelse
- Spørgsmålet er, om den kan eller ønskes
Til orientering
forlænget.

17: Nedsættelse af forretningsudvalg

Afventer

18: Tage stilling til om nedre del af kirkegården i
Aunsø friholdes

Punkt på næste møde

19: Evt.

Svetlana har hørt rygter om, at hun stopper i rådet
og gør opmærksom på, at det er der endnu ikke
taget stilling til.

Mødet hævet kl. 21.10

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Pernille Boserup

Pylle Quaade

Svetlana Nielsen

Jane Kristensen

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

