Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 23.02.2017

Blad nr.3

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 19. januar 2017

Pkt. 3a) 2 konti overføres til Lonni B. Jensen og ikke
Kirsten Hansen
Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen
Prioritering af ideer og visioner

4: Orientering fra formanden
Underskrive referater
Børneattester
Møde i provstiudvalget 23/1-2017 - Aflæggelse af
regnskab 2016
Udestående: skimmelsvamp i præstegården
Sikring af materiel ved Aunsø kirke

Opsætning af alarm i Aunsø
P-plads ved Aunsø kirke
Katafalk
Kaffemaskine i sognegården
Udvendig hjertestarter
Ændre mødedag i marts
5: Orientering fra præsten

Der er kun 50.000 kr. i budgettet, derfor afsættes en
lørdag, hvor vi kan prioritere ideer og visioner.
Svetlana Nielsen sender en kalender ud, som vi kan
booke os på, og den lørdag med flest deltagere
vælges.

Pernille mangler på det sidste referat
Sanne bemyndiges til at indhente børneattester
Samtlige beslutningsprotokoller for 2016 skal være i
DATAARKIV på kirkenettet
Jane har kontakt med håndværker, 5% midler søges.
Pia får sat indvendige låse på portene og gitter for
vinduer. Jane kontakter tømrer for udskiftning af
ødelagt dør.
Pia får opsat alarm, tilsvarende i Viskinge, men uden
SIMkort og serviceaftale
Tilbud indhentes på SFsten, Birthe kontakter et
asfaltfirma for genbrugsasfalt.
Kirke- og kirkegårdsudvalget arbejder videre med
opgaven
Er købt og modtaget
Kirke- og kirkegårdsudvalget
Den 30. marts ændres til 16. marts
God oplevelse for konfirmander den 8/2 i Roskilde.
Sannes udgifter refunderes.
4 ønsker ikke at blive konfirmeret
Dagplejerne er begejstrede for baby-salmesang og
musik og håber ordningen kan fortsætte.
Har ikke fået svar på ansøgning om at få udgifterne

Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Dagsorden

Beslutning
dækket ved provstiet.

6: Orientering fra kirkeværgen
Serviceaftale på ventilation i sognegården
Tilbud på opgradering af projektoranlæg til en pris af
27.500 excl. moms
Serviceeftersyn på teleslynge og højttalere på i alt
6.160 excl. Moms årligt
7: Orientering fra kontaktpersonen
Maria ”udstationeres” til Leif i Gørlev i april, maj og
juni for at få en bredere uddannelse.
Pia er tilbage efter sygemelding på søndag
Honoraret på 15.000 kr. bruges til teambuilding
Afholder månedlige møder
Skal tale om plejeniveau og hvordan gravstederne vil
se ud om 5 eller 10 år.
Graverne har udfordringer ved større
begravelser/bisættelser og samtidig uddele
salmebøger

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
Udfordringer ved vikarforpligtigelsen
9: Orientering fra aktivitetsudvalget
Vurdering af orgel med henblik på at få et nyt, pris
2.000 kr.
Familiegudstjeneste med tøndeslagning i Viskinge på
søndag
Besøg fra Rusland den 21 – 22/3. Der skal hentes ved
stationen, laves varm mad når de ankommer og der
mangler overnatningsmuligheder til 6 personer.
Påskelams spisning skærtorsdag. Biltransport fra
Åvangen kl. 16.30
Gudstjeneste grundlovsdag i Aunsø Gl. kirke
10: Orientering fra kirkegårdsudvalget
11: Fastsættelse af vedtægt for
Kirkeværge
Kasserer
Sekretær
Kontaktperson
Regnskabsfører
12: Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalgets
virksomhed og beføjelser

Afventer tilbud
Udviklingen går stærkt, men der er ikke penge til
udskiftning på nuværende tidspunkt.
Ikke på nuværende tidspunkt

Til orientering
Til orientering
Til orientering
Til orientering
Til orientering
Under kirketjenerfunktionen, men uddeling af
salmebøger nedprioriteres.

Tina ønsker at følge Sanne
Svetlana tager kontakt til Helene

Ok med 2.000 kr. for en vurdering
Bjarne og Lotte hjælper i sognegården
Svetlana undersøger muligheder
Spørger evt. Britt
Lotte og Bjarne starter i Åvangen og kører evt. flere
gange, ved behov
Afholdes ikke i 2017, da det er 2. pinsedag og
afholder fællesgudstjeneste på AMFI
Har endnu ikke afholdt møde, Kirsten indkalder
udvalget og Sanne
Benytter standardvedtægterne og godkendes på
næste møde

Godkendes på næste møde
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Dagsorden

Beslutning

13: Husorden for sognegården

Udsat til lørdagsmødet

14: Formål, visioner og handleplan

Udsat til lørdagsmødet

15: Mødedisciplin, tavshedspligt, god kommunikation
og gensidig respekt.
Udsat til lørdagsmødet
16: Forretningsorden for menighedsrådet

Godkendes på næste møde

Evt.

Mødet hævet kl. 21.45

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Svetlana Nielsen

Pylle Quaade

Jane Kristensen

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

