Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 21/6-2018

Blad nr.17

Kl.: 19.00

Næstformandens initialer: PB

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

2: Godkendelse af referat af 17/5-2018

Beslutning
Godkendt

Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen
-

-

-

-

Coop-kort må ikke forefindes i Brugsen på
grund af persondataloven.
Vi har 2 kort, et i sognegården og et til
formanden.
Skal der bestilles flere og hvem bestiller?
Udlån af Aunsø gl. Kirke til arrangementer
med entre, bl.a. Kvindeklubben for kultur og
kaffe. Skal der betales for lån af kirken?
Konsultation om budget 2019 i
Provstiudvalget den 13. juni 2018.
Positiv oplevelse – tilbud på udskiftning af
stråtag på garage skal indhentes – anbefaler
vi kontakter en arkitekt for beskrivelse af
restaureringen af Viskinge Kirke, herunder
ændring af varmeanlægget, som forelægges
Provstiudvalget på et møde.
Provsten holder orlov fra 1. september 2018.
Revisionsprotokol vedr. revision af
årsregnskab 2017 uden forbehold.
Driftsrammen er overskredet med 30.320 kr.
Renteudgiften til stiftslån på 56.464,14 kr. er
ikke budgetteret.

-

Kørsel til arrangementer

-

Skovbodata – Persondataforordning kræver

Der bestilles 2 ekstra kort, der ligger i sognegården

Der skal betales leje, når der tages entre.
Forslag om en procentdel af entresummen, dette
aftales senere.

Hegn rundt om Aunsø kirke udskydes. Varmeanlæg
og timer udskydes.
Jane indhenter tilbud på stråtag på garage.
Arkitekt kontaktes angående dette.

3 måneder frem

Gennemgået og godkendt.
Gravere rettes i løngruppe.
Skatteoplysninger til kor er ikke muligt at fremskaffe.

Tages op på næste møde
25% ekstra opkræves, hvis vi ikke giver besked om

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden
oprydning

Beslutning
hvor meget der skal slettes. Vi sletter gamle
dokumenter

4: Drøftelse af, hvem der gør hvad
-

Hvem er ansvarlig ved arrangementer
(tovholder, køber ind m.m.)

Vi strammer op

-

Hvem er ansvarlig for Sognegården ( kontrollerer og følger op)

Birthe laver kontrakt og tager imod penge ved
udlejning. Den Rene Samvittighed laver
hovedrengøring.
Punkt på næste møde, hvor Marias opgaver i
sognegården præciseres.
Maria indkøber skridsikkert bånd til hoveddør, for at
hindre fald.

5: Orientering fra formanden
-

-

-

-

Distriktsforeningen for Nordvestsjælland og
Menighedsrådsforeningen havde inviteret til
Tveje-Merløse den 22. maj med emnet
”Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret”. Mødet blev
aflyst da der var for få tilmeldte.
Databehandleraftaler er underskrevet med
Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM), EG
Brandsoft og Skovbo Data. Kopi af aftalerne
opbevares på kontoret.

Til efterretning

Til efterretning

Har kvitteret for modtagelse af cirkulære nr.
9351 af 23.05.2018 om fælles dataansvar i
forbindelse med Kirkeministeriets fælles
systemer vedr. økonomi-, betalings-,
administrations-, HR- og lønområdet.

Til efterretning

Har kvitteret for modtagelse af cirkulære nr.
9352 af 23.05.2018 om fælles dataansvar i
forbindelse med Kirkeministeriets fælles
systemer vedr. personregistrering, valg til
menighedsråd samt sognebåndsløsning.

Til efterretning

6: Orientering fra præsten
-

Har været på kursus – ikke det bedste
Tilmeldinger til nye konfirmander
Besøg på Svebølle skole
Kalendermøde afholdt

Til efterretning

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

7: Orientering fra kirkeværgen
-

Tilbud på kalkning af præstegården og kælder Til efterretning
på 66.250 kr.

-

Kirkesynet den 23. maj 2018

-

-

-

-

Syn i præstegården mangler, Poul vender tilbage
med en dato.
Landsforeningens årsmøde på Nyborg Strand Kom hjem med lidt gode ideer.
fra 8. – 10. juni
Kirkegårdsledden i Ribe er værd at undersøge.
En god ide at komme af sted.
Ydelsesbeskrivelsen for årstidens blomster
omhandler klargøring og plantning samt
vanding op til to gange samt fjernelse.
Se kirke- og kirkegårdsudvalg
I bemærkninger står der: ”I visse dele af
landet kan yderligere vanding af hensyn til
overlevelse være nødvendig som standardopgave.”
Forpagtningsaftale af præstegårdsjorden

Jane undersøger kontrakten og ringer til Max
Johansen

8: Orientering fra kontaktpersonen
-

Maria har aflagt svendeprøve, er nu uddannet anlægsgartner og ansættelsesbrevet er
underskrevet.

Til efterretning

-

Gravermødet i Viskinge fredag, den 1. juni
blev aflyst af graver.

Til efterretning

-

Michaels praktikperiode er forlænget til 4/10- Til efterretning
2018. Michael er i praktik tirsdag-onsdagtorsdag fra kl. 8.00 – 13.00.

9: Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Maria takker for gaven

10: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Referat fra mødet den 5. juni 2018:
1. november – spil dansk koncert fra 19 – 20 i
Viskinge kirke med efterfølgende servering af
kaffe i sognegården

-

Ønsker fremadrettet:
Billed af Mariannne Frederikke Stubb bringes
tilbage til Aunsø kirke.
Maleriet er udlånt til 30. april 2019
Har drøftet hvorvidt det er muligt at samle

-

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

-

penge ind til restaurering af billedet via
donationer i forbindelse med auntionen den
30. september..
Næste møde torsdag, den 30. august kl.
10.00

11: Planlægning af kommende arrangementer
-

-

-

-

-

-

Beslutning

Søndag, den 5. august kl. 17.00, Folkedansergudstjeneste i Aunsø Gamle Kirke med Raklev
Folkedansere
Torsdag, den 23. august kl. 19.00
Aftengudstjeneste på Vesterlyng
Lørdag, den 25. august - Markedsdag i
Snertinge
Søndag, den 26. august kl. 10.30 i Viskinge –
konfirmandopstart med efterfølgende
orienteringsmøde i Sognegården
Torsdag, den 6. september kl. 19.00 –
Koncert i Aunsø Kirke – Jazzproms med Tina
Christiansen som forsanger
Søndag, den 16. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Aunsø Kirke med
Harmonikavennerne Vestsjælland
Tirsdag, den 25. september kl. 19.00
Sogneaften ved Hospice-Præst Margrethe
Brodthagen, Dianalund
Søndag, den 30. september kl. 10.30
høstgudstjeneste i Viskinge Kirke, med
Menighedsmøde, frokost og auktion efter
gudstjenesten

Hvem er ansvarlig:
Helene har kontakt sammen med Pylle og Sanne

Præster, Tina og Helene deltager
Pylle og Bent deltager gerne
Graver flytter borde, Pylle laver kaffe

Vin og snacks, Jane hjælper

Pia laver kaffe, Kirsten hjælper

Kirsten og Lotte laver kaffe

Stejlhøj kontaktes for at lave udsmykning til kirken.
Bring en ret – en til at modtage retter i sognegården,
inden gudstjenesten.

12: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
-

Referat fra mødet den 13. juni 2018:

Jane deltager i møderne. Der sættes tidsramme på

Ny standard (og punkt til nye kirkegårdsvedtægter) omkring blomster, gran m.v.

Forslag til nye vedtægter vedtaget.
Maria og Lotte laver forslag til opslag.

Gran er lagt på senest 1. søndag i advent.
Forårsblomster sættes inden påske, hvis frosten er gået af jorden. Hvis det ikke kan lade
sig gøre vejrmæssig, orienteres på tavle ved
graverkontor.
Sommerblomster
På vores egne arealer på kirkegården plantes
lavt voksende stauder, eks. Nelliker, lav

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

lavendel, coccineus, cymbalaria m.v.
På gravsteder, som graverne passer plantes
sommerblomster som normalt.
Sommerblomster plantes midt i juni, hvis
vejret tillader det. Hvis det ikke lader sig gøre,
orienteres på tavle ved graverkontor.
Vanding
Vanding af blomster og planter, som graverne
har ansvaret for, sker efter behov, og daglig
om morgenen i meget varme perioder.
Pyntning af gravsteder i Viskinge-Aunsø sogn.
Diskret lys i hvidt eller gult, der ikke blinker
og skifter arve er tilladt.
Plastikblomster og plastikfigurer må ikke
sættes på gravstederne.
13: Hjemmesiden www.aunsoekirke.dk
-

Hjælp til vedligeholdelse af siden, da det ikke Torben Hansen vil gerne se på det og give en pris.
skal være Sannes opgave.
Vi må købe os til ydelsen.

14: Besøg i Raklev og Kirkeladen onsdag, den 27. juni
-

Kl. 10.00 ved Sognehuset i Raklev. Der er
indgået en aftale med kirkeværgen – Helle
Milàn Nielsen

-

Kl. 12.30 Bispens Burger

-

Kl. 13.30 Besigtigelse af ”vores” maleri,
ophængt i Kirkeladen. Tidspunktet er ikke
endeligt, da Hans Rørbech har ansættelsessamtaler samme dag. Afklares endeligt den
21/6.

Jane er tovholder, da Lotte er forhindret
Maria, Arne, Pia, Sanne, Jane, Matthias, Kirsten og
Pylle deltager

15: Orientering fra ad hoc udvalget
om restaurering af Viskinge kirke

Næste møde den 22. august kl. 19.00
Sanne kontakter arkitekt inden mødet.

16: Evt.
Gravere er på kursus tirsdag, den 26. juni.
Der skal laves en artikel om samarbejdet mellem
sognene Bregninge, Føllenslev og Viskinge til
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Dagsorden

Beslutning

Stiftbladet.
Kirsten vil gerne holde et midtvejsmøde – sættes som
punkt til næste møde.
”Gudstjenesten” foredrag sammen med de andre råd

Mødet hævet kl. 21:45

Pernille Boserup

Kirsten Hansen

Jane Kristensen

Pylle Quaade

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

