Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 25/10-2018

Blad nr.21

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Kirsten, Pernille, Pylle, Lonni, Bent, Jane, Pia, Lotte
Tilhørere: Birthe, Maria, Bjarne
Afbud: Sanne
Dagsorden

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 20. september 2018

Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen og Lonni Jensen
- Tilrettet og endeligt budget for år 2019

Budget afleveret.
Årsbudget 2019 er blevet afleveret til provstiet.
Budgettet er påført tidsstemplet: 25-10-2018 19:02

-

Kvartalsrapport pr. 30/9-2018 viser et forbrug
på 70,38 %, udsendt 11/10-2018.
Gennemgået og godkendt

-

Lonni Jensen holder orlov fra 27. november
til 17. december 2018

-

Kontrakten med papirleverandør er opsagt og Til efterretning
papirvarer indkøbes til under halv pris

4: Orientering fra formanden
- Godkendelse til at Menighedsrådet fortsætter med 6 medlemmer indtil næste valg.

Til efterretning

Til efterretning

-

Alleshave kirke fejrer 90 års fødselsdag
søndag, den 9. december 2018

Lotte deltager på rådets vegne og tager en lille gave
med

-

Banedanmark har ingen planer om
nedlæggelse af overkørslen på Viskingevej i
forbindelse med elektrificeringen.

Til efterretning

-

Forslag til retningslinjer ved udlån af Aunsø
gl. kirke. Bilag vedhæftet

Godkendt

-

Udlån af Aunsø gl. Kirke enten den 3.
november eller 11. november 2018 til
Kvindeklubben for Kultur og Kaffe. Tilladelsen Til efterretning
er givet men betingelserne eftersendes.

-

Nye regler om menighedsrådets arkiv. Alle

Til efterretning

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

arkivalier skabt efter 1980 kan kasseres.
-

Henvendelse om det gamle alterbilled. Bilag
vedhæftet

Pylle inhabil – Jane undersøger om vi må sælge det
og hvis vi må, får vi det vurderet.

-

Tilbud på planlægning af en
menighedsudflugt til det gamle København

Interesseret, med et fast honorar.
Arrangeres med bus og deltagerpris.

-

Tilbud på en ”mandagsklub” med fortælling,
sang og spisning i sognegården.

God ide – prisoverslag ønskes.

Kirkefondet sender indbydelse til ”Vejkirker
og andre åbne kirker”. Prisen for deltagelse i
2019 er 2.000 kr. for omtale af én kirke.

Deltager ikke

-

5: Orientering fra præsten
- Mini-konfirmand-underviser – Arnth Ravn har Tilbyder at ansætte Arnth Ravn i 2 timer/uge, som
tilbudt at undervise
tidligere underviser, til en timeløn på 326,98 (er evt.
reguleret). Undervisningen skal tidligst ske efter
sommerferien 2019 og enten efterår eller forår.
- Udlån af sognegården – på mødet den 17.
maj blev det besluttet at spørge Birthe
Birthe forestår udlån, i arbejdstiden.
-

Tilbud på 3 foredrag om Dansk Guldalder til
et honorar a 2.000 kr.

Accepteres og overlades til aktivitetsudvalgets
planlægning, indenfor budgettet.

-

”Planlagte” arrangementer i 2018 – 2019.
Bilag vedhæftet

Alle arrangementer skal holdes indenfor budgettet.
Hellig-tre-kongers aften må blive når fredagskoret
kan.
Fastelavn 3. marts ok, hvis ikke Svebøllehallen har
lignende arrangement.
Påskemåltid skærtorsdag ok
Ingen aftale med det russiske kor, da vi tidligere har
fået en revisionsbemærkning om, at honorar skal
indberettes på et CVRnr. eller CPRnr.
Dato for midsommerarrangement og
præstegårdskaffe er ikke fastlagt.

6: Orientering fra kirkeværgen
- Understrygning af tegl i Viskinge kirke (2016)

Mureren vurderer, det ikke er nødvendigt

-

Understrygning af tegl i Aunsø kirke (2016)

Er udført, prisen kendes ikke

-

Bestik og andet service til sognegården

Suppleres til 70 personer af Jane og Kirsten

7: Orientering fra kontaktpersonen

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

-

Temamøde i Bregninge – grøn kirkegård –
Maria og Arne deltog

En ide at flishugge det grønne affald og dermed
spare på vognmandskørsel af affald.
Forespørger på fælles MR-møde, om indkøb af fælles
flishugger.

-

Gravermøde den 27. september 2018

Til efterretning

-

Afholdelse af kursus i grandækning med 65
deltagere, Ingrid, Birthe og Lotte servicerede. Til efterretning

-

Maria har været på det obligatoriske
introduktionskursus den 24. oktober.

Til efterretning

-

Gravermøde den 25. oktober 2018

Til efterretning

-

Indkaldelse til medarbejdermøde torsdag,
den 29. november 2018 kl. 10.00. Har bedt
om ønsker til julegaver a 300 kr.

Dagsorden godkendt, Kirsten og Jane deltager.

Forespørgsel om affugter i Viskinge kirke, da
kirkesanger har problemer med halsen i
Viskinge kirke.

Jane undersøger til medarbejdermødet

-

-

Deltager i et kursus ”Få styr på
personalepolitikken” den 20. november 2018
i Jyderup, arrangeret af Distriktsforeningen i
Nordvestsjælland. Kurset er gratis.
Til efterretning

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Intet

9: Orientering fra Aktivitetsudvalget
- Forslag fra mødet den 11. oktober 2018: - Indvielse af El-klaver evt. februar 2019
- - Sogneaften ”Det er sundt at synge” marts
2019 – 6.000 kr.
- - Sogneaften om Søren Kierkegaard v/Arnth
Ravn april/maj 2019 – 2.000 kr.
- - Sogneudflugt i Kierkegaards, H.C.Andersens
og Grundtvigs København august/september
2019 – pris ?
- - Sogneaften om H.C.Andersen v/Arnth Ravn
(Vi synger også H.C.Andersens sange)
september/oktober 2019 – 2000 kr.
- - Sogneaften om Grundtvig november 2019
v/Arnth Ravn – 2.000 kr.

Til efterretning

10: Planlægning af kommende arrangementer

Hvem er ansvarlig?

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden
-

Spil dansk koncert er flyttet fra 1. november
til 7. november, på grund af foredrag i
Åvangen om Steen Steensen Blicher

Beslutning
Lotte laver kaffe og køber kage til 40 personer ved
bageren

-

Udstilling i Sognegården af Natur-kunst af
Karin Olander, Bjergsted i perioden 4/11 til
30/11-2018

-

Julekoncert i Viskinge kirke den 28. november
2018 med efterfølgende gløgg og æbleskiver Jane og Lotte bager æbleskiver og indkøber gløgg

-

Lystændingsandagt den 1. december i
Viskinge kirke kl. 16.00 med fakkeloptog til
Svebølle Centertorv

Afklares på næste møde

”De 9 læsninger” i Aunsø kirke den 9.
december kl. 19.00

Pylle og Bent deltager ikke.
Pernille bager julekager

-

11: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
- Mødet den 27. september 2018
-

Møde den 24. oktober 2018

Ferniseringen klarer Pylle med vin, vi har stående og
evt. chips.

Til efterretning
Arne indkøber 3 paradistræer med mistelten
Bøgehækken nedklippes til 1,60 m
Referat udsendes til alle.

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

Besigtigelsestur den 4. oktober 2018 til
Særslev kirke, Hørve og Frydendal kirke.

En god oplevelse

-

Tilbud på arkitektrådgivning 95.000 + moms.
Bilag vedhæftet

Accepteres, men yderligere ydelser honoreres efter
tilbud.

-

Nationalmuseets besigtigelsesrapport vedr.
historisk inventar. Bilag vedhæftet

Til efterretning

13: Evt.
- Opfordring fra Hospice Forum Danmark til at
sætte fokus på hospicesagen i Danmark til
gavn for patienter og pårørende
-

Skal vi deltage i Kirkens Forum i Fredericia i
2019?

-

Lotte Chorfixsen melder afbud til næste
møde, grundet lederuddannelsen

Det har vi klaret ved sogneaftenen den 25.
september 2018
Punkt på næste dagsorden

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Mødet hævet kl. 20.55

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Pernille Boserup

Pylle Quaade

Jane Kristensen

Bent Christensen

