Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 17/5-2018

Blad nr.16

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 19. april 2018

Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen
- Retningslinier for indkøb af tøj – ”arbejdstøj
indkøbes kun efter aftale med kasserer eller
formand” side 7 i medarbejderhåndbogen.

Indkøber selv og udlæg refunderes.
Ifølge kirkeministeriets cirkulære er det 150,00 kr. pr.
ansættelsesmåned (ekskl. moms) for ansatte med
kirkelige tjenester. 2.250 kr.
For Maria er det 90,00 kr. pr. måned (ekskl. moms)
efter 1 års ansættelse, 1.012,50 kr.

-

Indkøb af forårs-/sommerblomster

Oversendes til kirke- og kirkegårdsudvalget

-

Tilskud til indkøb af kistevogne

Afslag fra Provstiet, på grund af manglende midler

-

Konsultation om budget 2019 onsdag, den
13. juni kl. 16.45.

Lonni, Kirsten, Pylle og Lotte deltager

-

Kvartalsrapport for 1. kvartal skal ikke
indsendes

Til efterretning

-

FIBIA

Indlægges gratis i Sognegården og gratis
abonnement i 5 år, derefter er det frivilligt, om det
skal fortsætte.

4: ”Grøn kirke”
- Drøftes

5: Orientering fra formanden
- Weekendkursus den 5. – 7. oktober 2018 på
Liselund for alle menighedsrådsmedlemmer
og kirkeligt ansatte i Roskilde Stift – max. 3
personer kan deltage – på mødet den 19/4
meddelte Pylle, Kirsten og Tina, at de er
interesseret. Øvrige ansatte har ikke meldt

Jane gennemgår tjekskemaet, om vi opfylder
betingelserne, men ønsker ikke at annoncere med
grøn kirke
Ved deltagelse er det for egen regning til tilmelding.
Ønsker at afholde et lignende lokalt og gerne med
Ole Brinth og hustru.
Drøftes på formandsmødet

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

tilbage.
-

Udlån af altermaleriet fra Aunsø, der er
ophængt i Kirkeladen ved Vor Frue i
Kalundborg. Der er indgået en 1-årig aftale.

Hans Rørbech vil vise os billedet ophængt.
Vi forsøger at lave en aftale onsdag, den 27. juni
Ligeledes med Raklev så vi kan besigtige deres
renovering af kirken.

-

Møde 8. maj i Provstiet for formænd og
kontaktpersoner. Pernille og Kirsten deltog

Spændende dag. Har en aftale med Benny
Lykkegaard torsdag, dem 24/5 om ramme- og
rådighedstider.

-

Fotografering af kirker og upload på Google.
Prisen er 1.995 kr. eks. moms pr. kirke

-

Ikke på nuværende

TV ØST har lavet et program med Grete Balle,
der bl.a. er optaget i Viskinge kirke
Bliver vist torsdag, den 24. maj kl. 19.50 på TV ØST

6: Orientering fra præsten
- Sognegårdens funktion, ønsker pedel til
sognegården

På gravermødet den 20. april er det aftalt, at ”Arne
og Maria yder pedelopgaver i og omkring
sognegården. Håndklæder, viskestykker og karklude
udskiftes mindst en gang om ugen og vaskes. Papir,
pap, glas, reklamer samles og tages med på
genbrugspladsen. Sognegården og området omkring
skal holdes ryddeligt.”
Jane spør’ Matthias om hjælp bl.a. ved udlejning.

-

På kursus den 23. – 25. maj

Til efterretning

-

Søger evt. et kursus den 14/6 bl.a. om
pilgrimsvandring.

Til efterretning

-

Menighedsrådet fra Frederikssund skal på tur
den 31/8 til Kalundborg og drikker kaffen her Til efterretning
i sognegården

-

Nyt hold konfirmander inviteres

Til efterretning

-

Har endnu ikke lavet aftale med
konfirmanderne fra i år

Til efterretning

-

Ønsker hjælp til udlån af sognegården

Birthe spørges og nøgler kan kun udleveres i
åbningstiden

7: Orientering fra kirkeværgen
- Der er arrangeret kirkesyn den 23. maj
-

Formøde for de valgte delegerede torsdag,

Kirsten, Lotte og Bjarne deltager

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden
den 24. maj.

Beslutning
Til efterretning

-

Maler bestilt til kirkedøren og laver aftale om
maling hver 2. år.
Til efterretning

-

Afventer tilbud fra murer om kalkning af
præstegården. Hønsehuset kalkes samtidig.
Pæretræet fældes.

8: Orientering fra kontaktpersonen
- Gravermøde den 20. april 2018

-

Sikring af gravsten ved lapidarium

Til efterretning

Arne afholder ferie i ugerne 28, 29 og 30.
Maria i ugerne 29 og 30
Pia afløser Arne og omvendt.
Stenene skal limes og ikke lægges ned.

9: Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Intet fra medarbejderne

10: Orientering om Pylles projekter

Udgår og punktet sættes ikke på dagsordenen
fremover

11: Orientering fra Aktivitetsudvalget
- Havde møde torsdag, den 26. april og
planlagde konfirmationerne, uden referat

Referent bør udpeges og det skal ikke være Sanne.
Referatet sendes til menighedsrådet.
Der forespørges om sogneudflugt – afholdes den
første lørdag i september (7. september 2019) og ser
gene aktivitetsudvalget planlægger og med
deltagerbetaling.

12: Planlægning af kommende arrangementer
- 30. maj kl. 19.00 Sogneaften om døden og
sorgen med tidligere sygehuspræst Lisbeth
Thomsen

Jane og Kirsten laver kaffe

-

25. maj koncert i Aunsø gl. Kirke

-

14. juni gudstjeneste kl. 17.00 i Viskinge kirke Pylle har arrangeret det med Kalundborgegnens
og efterfølgende visning af billeder af
Produktionsskole.
kalkmalerierne i sognegården og auktion
I hvilken kasse tilgår pengene?

-

24. juni midsommerarrangement

Arne griller, Helene laver salat. Pris 55 kr., børn gratis

-

29. juli – kirkekaffe i præstegårdshaven

Pernille kaffe og sandwichkage, Jane sandwich,
Sanne kanelsnegle, Lotte kaffe/the

13: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
- Intet nyt møde

Da der tages entre, bør der opkræves et beløb for lån
af kirken

Bent indkalder til det næste møde, hvor de bl.a. skal
tale om regulativer og nedlagte gravsteder

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

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

Besigtigelsesrapport fra Kirsten Trampedach,
Nationalmuseet vedrørende indvendig
kalkning af Viskinge kirke – kan ses på DAP

Til efterretning

-

Der skal lægges en fremadrettet slagplan på
næste møde, da vi har 200.000 kr. til
forundersøgelser i 2018

Næste møde er aftalt til 22. august kl. 19.00

15: Evt.
- På næste møde skal drøftes udlån af Aunsø
gl. Kirke til arrangementer med entre
-

Hjælpere, visiteret af jobcenteret, skal
behandles i menighedsrådet

-

Drøftelse af kompetencer på augustmødet

Mødet hævet kl. 21.30

Lotte Chorfixsen

Pernille Boserup

Jane Kristensen

Kirsten Hansen

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

