Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 15/2-2018

Blad nr.13

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 18. januar 2018

Arnth og Helene kan ikke arrangere skærtorsdagaften den 28/3
Jane og Ingrid arrangerer

3: Økonomi ved Kirsten Hansen

Økonomien ser ikke for godt ud, vi skal tænke os om!
Det er tid til budgetønsker for 2019.
Klaver til Aunsø kirke
Hegn på 2 sider af Aunsø kirkegård, der er plaget af
dyr.
Kirkeværgen måler op og beregner en pris.

4: Orientering fra formanden
-

Provsten inviterer formænd og
kontaktpersoner til møde tirsdag, den 8. maj
2018 kl. 17.00 – 21.00

Pernille og Kirsten deltager, Pernille tilmelder.

-

Provstidag den 27. oktober 2018 i Ubby

Til efterretning

-

Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd
søger om optagelse i samarbejdet om fælles Godkendt og
regnskabsfunktion og fælles regnskabsfører
Godkendt af Reerslev Menighedsråd

-

Generalforsamling i
menighedsrådsforeningen i Tømmerup
torsdag, den 22. februar 2018 kl. 19.00 –
samlet tilmelding senest 19. februar. Efter
generalforsamlingen vil der være oplæg om
det fælles tiltag mellem de to provstier,
Slagelse og Kalundborg om KIRKESKOLETJENESTEN.

-

Koncert i Nyvangskirken den 26. februar 2018

Jane, Pylle og Lotte deltager
Vi spørger Sanne, inden tilmelding den 19/2.
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Dagsorden

-

Beslutning

kl. 19.30

Til efterretning

Stiftsdag i Roskilde lørdag, den 17. marts
2018.

Tilmelding var den 9. februar 2018.
Jane er interesseret.

5: Orientering fra præsten
-

Konfirmandtræf i Roskilde den 8. februar
2018

Gik rigtig godt.
Spiste ”brugerbetalt” burger på ”Bronxburger” og
arrangementet var bedre i år.
Til efterretning

6: Orientering fra kirkeværgen
-

-

Besigtigelse af Aunsø gl. kirke fredag, den 9.
februar 2018 kl. 9.00 med Per Kristian
Madsen fra Nationalmuseet og Poul Fog
Mogensen.
Der foreligger et referat af Poul Fog
Mogensen og Per Kristian Madsen, der råder
til en arkitektbesigtigelse, der sendes til
provstiet og stiftet med anmodning om en
udtalelse.

Referaterne drøftet.

Præstegårdsprojekt, kalkning af facader og
maling af sokkel kr. 32.240

Tilbud indhentes

Jane kontakter tidligere graver vedr. drænbrønde.
Brolægningen fejes.
Kirken er en ødekirke og brugen af kirken skal ske
inden for de folkekirkelige rammer.

7: Orientering fra kontaktpersonen
-

-

Har planlagt gravermøder i Viskinge 23/2,
23/3, 20/4, 25/5, 29/6 og i Aunsø 19/2, 19/3,
16/4, 23/5, 25/6

Til efterretning

Har afholdt MUS-samtaler den 2/2 og 15/2 og Til efterretning
planlagt en den 20/2.

8: Orientering fra ansættelsesudvalget
-

Møde torsdag, den 1. februar 2018 hvor vi
godkendte forslag til annonce og
stillingsbeskrivelse.

Til efterretning

-

Annonce i KalundborgNyt og Jyderup Posten i Annoncen på jobindex har pt. givet 43 ansøgninger
uge 8 samt på jobindex fra 6/2 2018

-

Afholder samtaler den 8. marts 2018

Ansættelsesudvalget mødes onsdag, den 7. marts kl.
10.00 og udvælger dem, der inviteres til samtale
torsdag.
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Dagsorden

Beslutning

9: Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Ønske om klaver til Aunsø kirke, så man ikke skal
hente i sognegården og levere tilbage.

10: Orientering om Pylles projekter

Ingen nye

11: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

-

-

Referat fra mødet den 8. februar 2018 med
ønsker for arrangementet i 2018:
1/3 – dansearrangement ved Tina
4/3 kirkefrokost i sognegården efter
gudstjenesten, hvor Miriams og Preben
Charberts billeder præsenteres
29/3 påskemåltid i sognegården efter
stillegudstjenesten kl. 17.00
31/3 – 2/4 kunstudstilling i Aunsø gl. kirke
ved Preben Chabert og Pylle
15/4 pilgrimsvandring fra Aunsø til Viskinge
kirke
4/5 frihedsgudstjeneste/veterandag i
Viskinge kl. 19.00 – Helene og Pylle tænker
10/5 MC-gudstjeneste i Aunsø gl. kirke kl.
11.00 – Pernille sørger for lyd
5/6 eller 6/9 ”Jazz-proms” i Aunsø gl. eller ny
kirke
22. eller 24/6 Midsommerarrangement i
Viskinge
12/8 middelalderarrangement i Aunsø gl.
kirke med gudstjeneste og middelaldermad
ved Helene Buch

Ændret til den 7/3 – Pylle hjælper

Pylle med brugerbetaling, incl. moms
Jane og Ingrid

Udsættes til senere

Der er ikke taget stilling til om der kan serveres vin
og chips

Næste møde er planlagt til den 7. marts 2018
kl. 15.00

12: Planlægning af kommende arrangementer

Se pkt. 11

13: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt, Bjarne deltager fremover.

14: Orientering fra ad hoc udvalget
om restaurering af Viskinge kirke
- Nationalmuseet besigtiger den 11. april 2018
kl. 9.00

Til efterretning

15: Planlægning af ”visionsdag” lørdag, den 24.

Ny dato planlægges af Pernille via Doodle
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Dagsorden

Beslutning

februar 2018

Sanne indleder med et oplæg om det at være ”Kirke”
– sådan ”Bibelsk” og teologisk forstået.
Det tidligere menighedsråd har den 8. maj 2014
godkendt en visionsplan

16: Evt.
Det årlige menighedsmøde

Efter høstgudstjenesten i Viskinge

Jane melder afbud til mødet den 19. april 2018
Mødet hævet kl. 20.55

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Pernille Boserup

Pylle Quaade

Jane Kristensen

