Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 15/3-2018

Blad nr. 14

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Kirsten Hansen, Pylle Quaade, Bent Christensen, Sanne B. Kristensen, Jane Kristensen, Pernille
Boserup, Lotte Chorfixsen, Lonni Jensen
Tilhørere: Birthe Andersen, Maria Johansen, Karsten Jensen
Dagsorden

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 15. februar 2018

Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen og Lonni Jensen
-

Der er ryddet op i gamle debitorer og vi har
bedt om frigivelse af 10.000 kr. af 5%
midlerne.

Til efterretning

-

Ansøgning om efterbevilling af kistevogne?

Ansøgning om 5% midler sendes til provstiet

-

Årsregnskabet 2017

Godkendt med bemærkning om at udgiften til
regnskabsføreren ikke fremgår af regnskabet, som
derfor, efter vores overbevisning, ikke er retvisende.
Regnskabet er afleveret den 15/3-2018 kl. 19.29.

På anlægssiden henstår:
10.000 kr. til net for vinduer i Aunsø kirke
25.000 kr. til forundersøgelse af varme i
Aunsø kirke
49.457 kr. rest til omfangsdræn Viskinge kirke

-

Anlægsønsker 2019
Aunsø kirke:
10.000 kr. klaver
?
150 m trådhegn på 2 sider af
kirkegård (dyr raserer kirkegården)
16.000 kr. 2 nye vinduer i graverbygning
35.000 kr. 8 tårnluger efterses/udskiftes og
males
8.000 kr. kirkedør males (hoveddør)
13.000 kr. ny dør til kælder mod vest
10.000 kr. elastiske fuger ved trappe
Viskinge kirke:
15.000 kr. ændre opkørsel til sognegården

Igangsættes
Er udført i 2014, bilag efterlyses så beløbet kan
frigives
Udsættes tilbuddet er på 75.000 kr. men der ikke er
afsat beløb til arkæologer og ventepenge, mens de
graver.

Overslag mangler

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

15.000 kr. ny kirkedør lakeres
10.000 kr. tårnluger efterses og males
25.000 kr. løbende repr. af kirkegårdsmur
Præstegården:
100.000 kr. udskiftning af stråtag på garage
(erkendt ved synet i 2012)
-

Menighedsrådsforeningen indbyder til
kursusaften i økonomi og budgetlægning for
alle medlemmer af rådet. Kurset afholdes i
Svallerup sognehus tirsdag, den 10. april 2018 Lonni, Kirsten og Lotte deltager – Lotte tilmelder på
kl. 18.30 – 21.30.
5983@sogn.dk

4: Orientering fra ansættelsesudvalget
-

Ved deadline den 6. marts var der modtaget
105 ansøgere til gravermedhjælperstillingen.
Ansættelsesudvalget har afholdt samtaler
med 5 den 8. marts 2018.

Maria Johansen ansat pr. 1. juni 2018

5: Sammenlægning af Viskinge og Aunsø sogne til et
sogn.
-

Stavemåden er sendt til høring med frist den
21. marts 2018, idet Stednavneudvalgets
foreløbige beslutning om, at navnet på det
fremtidige sogn bør staves Viskinge-Avnsø.

Ønsker at bibeholde Aunsø, da det fremgår af
kirkebøger før år 1891.
Myndighedskoden hedder Aunsø.
I gamle synsprotokoller fra 18/6-1861 er det
ligeledes stavet Aunsø.

6: Visionsdag lørdag, den 17. marts fra kl. 10 – 14
- 8 har meldt tilbage, at de deltager
- Pernille har forslag til dagsorden.
7: Orientering fra formanden
- Anvendelse af kirketelefonen 50242992
-

-

Fælles menighedsrådsmøde torsdag, den 22.
marts 2018 kl. 19.00 i Bregninge hvor emnet
er ”grøn kirke”
Lederuddannelsen flyttes til Næstved og
afholdes torsdage den 6/9, 4/10, 1/11, 6/12
ved endnu ikke om det er hele dagen eller
eftermiddag og aften.

Pernille planlægger dagen

Intet abonnement at opsige, da det er et taletidskort.

Til efterretning

Til efterretning

8: Orientering fra præsten
-

Forespørgsel om vi deltager i
fællesgudstjeneste i AMFI i Bregninge 2.

En tradition, som vi fastholder at deltage i med

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

-

Beslutning

pinsedag.

præst, organist og kirkesanger.

Nyt layout med oplysninger & kirkenøgle,
der bliver trykt på Produktionsskolen, og der
ved en besparelse

Til efterretning

9: Orientering fra kirkeværgen
-

-

Var til generalforsamling i
menighedsrådsforeningen den 22. februar
Landsforeningen af Menighedsråd afholder
årsmøde i Nyborg den 8. – 10. juni 2018.

Til efterretning
Deltager som delegeret

10: Orientering fra kontaktpersonen
-

MUS samtaler er afholdt

-

Overenskomstforhandlingerne er brudt
sammen og lønmodtagerorganisationerne
har fredag den 2. marts 2018 udsendt
strejkevarsel. Konfliktramt arbejde må ikke
udføres fra den 4. april 2018.

-

Staten har varslet lockout, som kan træde i
kraft den 10. april 2018. Forligsmanden kan
udsætte konflikten i to gange 14 dage, hvis
der er udsigt til en forhandlingsløsning.

Til efterretning

Ifølge konsulent Benny Lykkegaard skal vi intet
foretage os, før vi får besked.

11: Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Intet

12: Orientering om Pylles projekter

Kunstudstilling i Aunsø gl. kirke med Preben Chabert
Produktionsskolen arbejder på at lave en
billedudstilling i sognegården
Forårsprojekt med klipning af får, vaske og farve uld.

13: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Referat fra mødet den 7/3 er udsendt.
26. april – foredrag med bl.a. vågetjenesten
4. maj – frihedsgudstjeneste/veterandag
ændres til kl. 20.00
24. juni midsommerarrangement i Viskinge
sognegård
29. juli præstegårdskaffe

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden
-

-

-

-

Beslutning

5. august middelalderarrangement i Aunsø gl.
kirke
16. september – høstgudstjeneste i Aunsø
kirke
30. september – høstgudstjeneste i Viskinge
kirke, med efterfølgende auktion, frokost og
Menighedsmøde
25. oktober – spil dansk aften v. Tina
December – kirkekoncert
Ønsker til budget 2019:
10.000 fælles-aktiviteter for BregningeFøllenslev-Viskinge
8.000 Lindy og sønner
4.000 Julekoncert/andet
8.000 max. Grundlovskoncert
10.000 ?? Rachmaninov a capella
3 x 1.500 Gæsteoptræden v/ Gudstjenester
16.000 4 foredrag a 4000 kr.
15.000 ??Sogneudflugt
Mini-konfirmander undervisning, transport
og forplejning:
7.210 12 lektioner x 2 x kr. 327,9.040 Transport: 12 x 600 + 12 x 70
840 forplejning: 70 X 12
1.800 udflugt (bus og entre)
1.087 løn til underviser 3 x 327
1.500 materialer div.– konf./mini-konf
Konfirmander:
3.000 Roskilde-Træf: 100 X 30
1.700 transport v/ tog
1.800 ?? Fælles aftensmad
6.180 Bibler 209 X 30
4.000 ??Udflugt København
1.500 Forplejning 50 X 30
6.000 Undervisningsmaterialer
2.000 Gospelkor

Kirkelige aktiviteter i alt 122.657 kr.

14: Planlægning af kommende arrangementer
-

12. april – fælles sogneaften i Viskinge
Lotte laver The/kaffe og køber kage til 40 personer.
sognegård ved teolog og astrofysiker
15. april – fernisering af udstilling med
Pylle arrangerer
værker af Karin Olander, med let kirkefrokost

15: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg

Afholder møde fredag, den 16. marts 2018

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

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

-

Nationalmuseet besigtiger kalkmalerier og
kalkning onsdag, den 14. marts 2018 kl. ca.
10.00.

Kirsten Trampedach udfærdiger rapport

Nationalmuseet besigtiger historisk inventar
onsdag, den 11. april kl. 9.00

17: Fastlæggelse af møder i 2. halvår.
-

Den 3. torsdag bliver
16. august
20. september
18. oktober
15. november
20. december

20. december ændres til 13. december

18: Evt.
Lotte melder afbud til 21/6, Pernille overtager stolen
Mødet hævet kl. 21.05

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Pernille Boserup

Pylle Quaade

Jane Kristensen

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

