Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 18/1-2018

Blad nr. 12

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Lonni Jensen, Kirsten Hansen, Jane Kristensen, Sanne B. Kristensen, Bent Christensen, Pylle
Quaade, Lotte Chorfxsen (Jane forlod mødet ved pkt. 7)
Tilhørere: Bjarne Chorfixsen, Pia Christensen,
Afbud: Pia Larsen, Pernille Boserup
Dagsorden

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 16. november 2017

Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen og Lonni
-

BDO’s kasseeftersynsprotokollat 2017

Gennemgået og godkendt

-

Møde med de nye revisorer BDO den 17.
januar 2018

Til efterretning

-

Bevilling af 90.000 kr. af 5% midler til
reetablering af p-plads ved Aunsø ny kirke

Til efterretning

Bevilling af 10.000 kr. af 5% midler til
udskrivning af rykkere

Til efterretning

-

Udskrivning af regninger for Viskinge kirke

Alle fakturaer overdrages til Lonni

-

Køb af 2 kistevogne kr. 102.500

Til efterretning

-

Rengøring af sognegården – der er indhentet
2 tilbud – tilbud fra Den Rene Samvittighed
accepteret.

Rengøring hver uge 546,88 kr. incl. Moms
Rengøring ved udlejning 468,75 kr. incl. moms

-

Oplysninger om Rådets medlemmer til
Nordea

Liste med cpr.nr. underskrevet og afleveres i Nordea

-

4: Orientering fra formanden
-

Fastsættelse af honorar til Kirsten Hansen,
der yder en stor indsats som kasserer og
deltager i personale- og gravermøder
sammen med kontaktperson.

Honoreres som kontaktperson

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

-

Modtaget en uopfordret ansøgning til
gravermedhjælperstillingen

Til efterretning og indgår ved ansøgningsfristens
udløb

-

Formandsmøde tirsdag, den 16. januar 2018 i Fælles menighedsrådsmøde torsdag, den 22. marts
Bregninge
2018, emnet bliver ”grøn kirke” og håber de ansatte
har tid og lyst til at deltage
Der planlægges fælles menighedsrådsmøde torsdag,
den 1. november 2018 i Føllenslev

5: Orientering fra præsten
-

Er forhindret ved mødet i februar

-

Minikonfirmander – 17 børn tilmeldt.
Kirsten, Marlene, Lene og Tove J hjælper som
i 2017.
Det bliver Tove Andersens sidste sæson.
Til efterretning
Der skal tages stilling til, hvordan Tove skal
erstattes.

-

-

Har været i kontakt med Peter Christian
Madsen fra National-museet om Aunsø
gamle kirke, som han har tilbudt at besigtige
vederlagsfrit. Har aftalt besigtigelse den 9/2
kl. 9.00 sammen med Poul Fog Mogensen.

Til efterretning

Til efterretning

-

Forslag om at MR afholder en ”Visionsdag”,
Forslag lørdag, den 24. februar 2018 – planlægges til
hvor både Menighedsråd og ansatte kan
komme med ideer og visioner for kirkerne og næste møde
sognelivet.

-

Kalendermøde onsdag, den 17. januar 2018,
ønske om klaver til Aunsø kirke

Tages med ved budgetlægningen for 2019

6: Orientering fra kirkeværgen
-

Dræn ved Viskinge kirke planlægges

Til efterretning

-

Lyskæder på gravsted

Ingen kulørte kæder, vedtægten efterses af kirke- og
kirkegårdsudvalget

7: Orientering fra kontaktpersonen
-

Har afholdt 2 møder med gravere den 30.
november og 7. december 2017 om fremtidig
betjening af kirkerne.
Graverne er ligestillede og skal klare de
kirkelige tjenester som beskrevet i

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

stillingsbeskrivelsen.
Graverne kan ikke have ferie eller fri på
samme tid.
Graverne skal samarbejde og selv aftale deres
ferie og fridage.
Arne lægger ferie og fravær ind i ChurchDesk
for Pia og Maria.
Pia Larsens timetal forhøjes fra 31 til 37
timer.
Ingrid Maarup benyttes som kirketjener ved Til efterretning
andre arrangementer i kirkerne.
-

Aflønning af Ingrid Maarup

-

Personalemøde torsdag, den 11. januar 2018

Undersøges ved Lonni

Har krav på arbejdstøj for 1.800 kr./år
-

-

Ændringer til personalehåndbogen, dateret
den 10. oktober 2014:
Side 7: Arbejdstøj indkøbes kun efter aftale
med kasserer eller formand.
Side 30: Indkøb m.v.
Kontorartikler bestilles via Kordegn.
Indkøb, der overstiger kr. 500 skal godkendes
af kasserer eller formand.
Reparationer, der overstiger kr. 1.000 skal
godkendes af kasserer eller formand.
Hver enkelt medarbejder må indkøbe for max
kr. 3.000 pr. år uden godkendelse.
Starter på lederuddannelsen den 11/4 i
Aabenraa samt 8/5, 14/6, 30/8.

Håndbogen tilrettes

Til efterretning

8: Orientering fra ansættelsesudvalget
-

-

Møde den 23. november 2017 –
gravermedhjælperstillingen opslås ledig til
Udvalget mødes for at udfærdige
ansættelse 1. maj 2018.
stillingsbeskrivelsen og annoncen.
Gravermedhjælper ansættes i sæsonen 1/3 –
30/11 uden kirkelige handlinger.

9: Orientering fra medarbejderrepræsentanten

10: Orientering om Pylles projekter
-

Pia, Arne og Pylle som tovholdere/værter ved
arrangementer i Aunsø gl. kirke.

Fraværende – intet fra medarbejderne

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden
-

-

-

-

Kunst i påsken
Koncert 25/5 med Kvinde/kultur & kaffeklub.
Guldalderudstilling i sommer ved Arnth,
Helene og Pylle
Pia, Arne og Pylle undersøger muligheder for
fondsmidler til forbedringer af den gamle
kirke
Initiativ til ny messehagel, lavet af lokale
kunstnere. Beskedent budget og inkluderer
menigheden. Endelig ide, skitseforslag og
budget forelægges inden start.
Udlån af kirker til aktivitetsudvalgets
arrangementer, så som højtlæsning,
anderledes gudstjenester osv. –
eftermiddagsarrangementer på hverdage ca.
en gang i kvartalet.
Visionslørdag – hvordan vil vi samarbejde?

Beslutning

Til efterretning
Kun hvis kirken er opvarmet for andre
arrangementer og anderledes gudstjeneste skal
godkendes af Sanne
Forslag lørdag, den 24. februar 2018 – planlægges til
næste møde, se pkt. 5

11: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Intet nyt, ny dato skal aftales.
Ønsker modtages gerne fra de øvrige
rådsmedlemmer til, hvad man ønsker for
2018-19

12: Planlægning af kommende arrangementer
-

30/1 kl. 19.00 sogneaften med Brian P.
McGuire
2/2 Kyndelmisse v. Pylle og Helene
11/2 Fastelavn sammen med
Beboerforeningen - Ingrid
1/3 Danseaften – Tina og Pylle
28/3 skærtorsdag-aften – Arnth, Helene og
Pylle
31/3 Kunstudstilling i Aunsø gl. kirke
Ny billedudstilling i Sognegården v. Pylle
10/5 Bikergudstjeneste i Aunsø gl. kirke
5/6 grundlovsarrangement. Muligvis med
Musik-skole-elever

Sanne spørger Ingrid

Kaffe og vin på åbningsdagen
Omtales på kirkesiden

Til efterretning

13: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
-

Møde planlægges

14: Orientering fra ad hoc udvalget om restaurering

Ser på vedtægten om lyskæde på gravsteder kan
påbydes
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Dagsorden

Beslutning

af Viskinge kirke
-

Udvalget har ikke været samlet. Ny dato skal
aftales

15: Forslag om planlægning af møde om ”Formål og
forventninger”

Afventer Nationalmuseet

Udsættes og planlægges på næste møde

16: Evt.
-

Nytårskur fredag, den 19. januar med 40
deltagere
Husk brandvagter ved Hellig tre konger

Mødet hævet kl. 21.20

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Jane Kristensen

Pylle Quaade

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

