Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 19/4-2018

Blad nr.15

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Pernille Boserup, Kirsten Hansen, Sanne Kristensen, Pylle Quaade, Lotte Chorfixsen, Lonni Jensen
Tilhørere: Tina Christiansen, Maria Johansen, Bjarne Chorfixsen
Afbud: Jane Kristensen, Bent Christensen
Dagsorden

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Pkt. om undervisning af minikonfirmander medtages

2: Godkendelse af referat af 15. marts 2018

Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen
- Anlægsbudget 2019
Yderligere ønsker?
Hegn om Aunsø kirkegård 45.000 kr.

medtages

-

Forslag til driftsbudget 2019
Driftbudgettet skal afleveres 15. maj 2018

Godkendt og afleveret torsdag, den 19. april 2018 kl.
21.10

-

Kirkeministeriet oplyser, at
forsikringsbidraget er 0 kr. i 2019, som følge
af flere år med lave forsikringsudgifter

Til efterretning

Kursusaften ”økonomi og budgetlægning i
menighedsrådet” i Svallerup den 10. april.

Til efterretning

Der er budgetsamråd tirsdag, den 21. august
2018 kl. 18.00 i Ubby.

Kirsten og Lotte deltager

-

-

-

-

Indkøb – møde med Berendsen, der har en
aftale med folkekirkerne i Danmark om alt til
rengøring, papir m.v.

Konsultationsrunde med Provstiudvalget den Lonni tilmelder Kirsten, Lotte og Pylle
13. juni 2018.

4: Orientering fra formanden
- Evaluering af visionsdagen lørdag, den 17.
marts 2018
-

-

For dyrt, der arbejdes videre med en billigere løsning

Fælles menighedsrådsmøde i Bregninge den
22. marts med emnet ”Grøn kirke”
Invitation til ”Landsforeningen som

Fin dag, der bør gentages

Drøftes på næste møde

Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Dagsorden

Beslutning

arbejdsgiverorganisation med
forhandlingsret” tirsdag, den 22. maj 2018 kl. Lotte deltager
18.30 i Tveje-Merløse
-

Weekendkursus den 5. – 7. oktober 2018 på
Liselund for alle menighedsrådsmedlemmer
og kirkeligt ansatte i Roskilde Stift –
Gudstjenesten i centrum – 3.000 kr. pr.
deltager.

Max. 3 personer kan deltage,
Pylle, Kirsten og Tina er interesseret
ansatte kan melde tilbage og der tages beslutning på
næste møde

-

Ny lov om menighedsrådsvalg, vedtaget den
10. april 2018.

Videregivet til Pernille som formand for valgudvalget

-

Stiftet har den 11. april 2018 videresendt
ansøgning om sammenlægning af sogne til
Kirkeministeriet.

Til efterretning

Provstikontoret har indført kontortid

Til efterretning

-

5: Orientering fra præsten
- Kursus i ledelse den 23. – 25. maj 2018
-

Afslutning med minikonfirmander den 25.
marts og afsked med Tove Andersen

Til efterretning

Til efterretning

-

Konfirmationer den 27. og 29. april 2018

-

Afholder ferie i ugerne 27, 28 og 29

Pylle er teknisk hjælper
Lotte er i sognegården fredag fra kl. 9.00
Til efterretning

-

Friweekend 30/6 – 1/7

Til efterretning

-

TV-øst har filmet i Viskinge kirke sammen
med Grethe Balle – Maria var tilstede

Til efterretning

6: Orientering fra kirkeværgen
- Varmestyring af Viskinge kirke

Medtaget på budgettet, men udsættes til renovering
af kirken

7: Orientering fra kontaktpersonen
- Udsættelse af strejke og lockout til 22. og 28. Nu udsat til 6. og 12. maj
april 2018
Til efterretning
-

-

Maria skal aflægge svendeprøve den 11. maj
til 1. juni 2018.
Der er åbent hus arrangement torsdag, den
31. maj fra kl. 10 – 12.
Opfølgning på seniorsamtale med Helene – 2

Til efterretning

Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Dagsorden
faste fridage, mandag og tirsdag.
-

Graverforeningen afholder kursus i
grandækning i Viskinge tirsdag, den 23.
oktober med ca. 80 deltagere. Værten giver
morgenbrød.

Beslutning
Bevilget og lægges på ChurchDesk

Til efterretning

-

Møde med gravere i Viskinge den 23. marts
2018
Michael Nørgaard i arbejdsprøvning fra 27.
marts til 3. juli 2018 med 6 timer/uge, tirsdag
og onsdag.
Jette Morgenstjerne i virksomhedspraktik fra
den 9. april 2018 til 3. maj 2018.
Til efterretning

-

Lederuddannelsen modul 3 er ændret fra 1.
november til 15. november

8. Ansættelse af underviser af minikonfirmander
Tove Andersen ønsker ikke at fortsætte

9: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
10: Orientering om Pylles projekter

Næstformanden leder mødet i november

Til efterretning
Fremover bliver det 4. kl. der undervises, det vil sige
der ikke bliver undervisning før tidligst efterår 2019
eller forår 2020.
Intet
Torsdag, den 14. juni afholdes gudstjeneste kl. 17.00
i Viskinge kirke med elever fra produktionsskolen og
kl. 18.00 afsløres billeder, de har produceret.
Brætspil udvikles på produktionsskolen og ifølge
Bodil Therkelsen er der penge i provstiet, der kan
søges.
Arbejder på rollespil

11: Orientering fra Aktivitetsudvalget
- Aftale om julekoncert onsdag, den 28.
november kl. 19.00 i Viskinge kirke med
akkordeonister Stig Anders Larsen og Dean
Delgiusto - pris 7.000 kr.
-

4. maj kl. 20.00 Frihedsgudstjeneste

-

24/6 midsommerarrangement, Charles vil
gerne spille for 2.000 kr. i honorar

-

Fællesarrangement i september

Til efterretning

Bevilget

Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Dagsorden
-

Beslutning

Trygfonden har hjerteløbere

Kirsten undersøger

12: Planlægning af kommende arrangementer
- 25. april foredrag med vågekoner

Kirsten laver kaffe til 25 personer

13: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
- Referat fra mødet den 16. marts 2018
Bent Christensen er formand, Pylle sekretær

Pylle videresender referatet til rådets medlemmer

14: Orientering fra ad hoc udvalget
om restaurering af Viskinge kirke
- Nationalmuseets besigtigelse af historisk
inventar onsdag, den 11. april 2018

Rapport kommer

15: Evt.
- Gammelt altermaleri af maleren Mariane
Frederikke Stub fra Aunsø Gl. kirke, som vi
har opbevaret i Aunsø kirke, vil Vor Frue
menighedsråd og Palle Bruun Olsen
prøveophænge i kirkeladen

Vi udlåner maleriet for en periode på 1 år

-

Fibia i graverbygningen

Er aldrig tilsluttet, forsøger at få det gratis installeret
i sognegården og 1 år uden beregning, da vi har
betalt til det, uden at være tilsluttet.

Mødet hævet kl. 21.05

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Pernille Boserup

Pylle Quaade

Sanne B. Kristensen

