Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 16/8-2018

Blad nr. 18

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2: Godkendelse af referat af 21. juni 2018

Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen og Lonni Jensen
- Kvartalsraporter 1/1 – 30/6 2018, modtaget
den 13. juli 2018.

Driftsudgifter i alt 50,51%
Gennemgået og godkendt

-

Drøftelse af kompetencer

Udgår

-

Fastprisaftale og besparelser på el-området

Tages med til budgetsamråd

-

Roskilde Stift har anmodet ”særlig sagkyndig” Besigtigelse onsdag, den 3. oktober 2018 kl. 10.30.
om vurdering af tjenesteboligen beliggende
Forespørge kirkeværgen om præstegårdssyn samme
Smedestræde 2.
dag.

4: Orientering fra formanden
- Forslag til opslag om ny kirkegårdsvedtægt og Godkendt, tilsvarende på Aunsø kirkegård.
skiltning på Viskinge kirkegård, forslag er
Skilteholder i A3, liggende mangler.
udsendt den 5. juli 2018
Kirsten undersøger.
-

Budgetsamråd tirsdag, den 21. august 2018
kl. 18.00 i Ubby Forsamlingshus, har tilmeldt
3 personer.

-

På mødet den 16/11-2017 pkt. 8 meddelte
Svetlana Nielsen, at hun var nødt til at
udtræde af menighedsrådet på grund af stort
arbejdspres.
Roskilde Stift oplyser, til bug for Bispeembedes behandling af sagen, at vi sender kopi af
beslutningsprotokollen af det møde, hvor vi
træffer beslutning om, hvorvidt vi ønsker at
fortsætte med et medlem i undertal eller
søge om biskoppens tilladelse til udfyldningsvalg.

Kirsten, Lonni og Lotte deltager

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med et medlem
i undertal.
Vi har en suppleant i Aunsø sogn, Bjarne Chorfixsen,
der kan tiltræde hvis vi får tilladelse til sammenlægning af sogne.
Kirsten forespørger Kirkeministeriet, hvornår vi kan
forvente en afklaring, som vi kan oplyse Menigheden
om på mødet den 30. september 2018.

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden
-

Evaluering af besøget i Raklev kirke og
kirkeladen ved Vor Frue Kirke den 27. juni
2018.

Beslutning
Spændende og hyggeligt med frokost i Bispegården

5: Orientering fra præsten
- Konfirmandundervisningen starter onsdag,
den 29. august 2018 – der er 10 tilmeldte til
Aunsø og 10 til Viskinge.
-

Event for 3. klasses elever i uge 14 eller 5

6: Orientering fra kirkeværgen
- Tilbud på nyt stråtag på garage ved
præstegården. Tilbud mangler fra tømrer, da
spærene skal udskiftes.
-

Menighedsrådsforeningen inviterer til
kursusdag om kirkeværgens arbejde – mur,
tag og fag og sagsgennemgang i Finderup
kirke den 4. september 2018 kl. 16.30.

Til efterretning

Kirsten, Bent og Bjarne deltager.
Kirsten kontakter Jane og tilmelder

7: Orientering fra kontaktpersonen
- Præcisering af Marias opgaver i sognegården:
Maria tjekker sognegården tirsdag og
torsdag.
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 holdes
Til efterretning
ryddeligt.
-

Gravermøde i Viskinge fredag, den 29. juni –
efterlyser APV, har bedt vores konsulent
Benny Lykkegaard om at afsætte tid til
afholdelse.

-

Usikre gravsten og gravmonumenter – forslag Skrivelsen godkendt.
til skrivelse til gravstedsejere udsendt.
Jane gennemgår gravstederne med Arne og Pia og
laver en liste over de gravsteder med gravstedsejere,
der skal have en skrivelse.
Fælles gravermøder afholdes den sidste
torsdag i måneden kl. 9.30 i Viskinge
Til efterretning

-

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
- Ingen

Har aftalt møde med Benny Lykkegaard tirsdag, den
28. august 2018 kl. 9.00, hvor blanketter til APV
tilrettes.

Viskinge-Aunsø Menighedsråd
Dagsorden

Beslutning

9: Orientering fra Aktivitetsudvalget
- Næste møde torsdag, den 30. august 2018 kl.
10.00
10: Planlægning af kommende arrangementer
- Søndag, den 30. september kl. 10.30
høstgudstjeneste i Viskinge kirke, med
Menighedsmøde, frokost og auktion efter
gudstjenesten
-

1. november 19 – 20 i Viskinge kirke, spil
dansk koncert

11: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
12: Hjemmesiden www.aunsoekirke.dk
- Hjælp til vedligeholdelse af siden
13: Kørsel til arrangementer
14: Planlægning af midtvejsmøde
15: Orientering fra ad hoc udvalget
om restaurering af Viskinge kirke

Hvem er ansvarlig?
Udsmykning foretages af Pylle, Helene og Maria.
Buffet med sild, pålæg m.m. sørger Kirsten for, evt.
sammen med Ingrid Maarup
Kaffe i sognegården planlægges på næste møde

Bent indkalder Jane, Pernille, Kirsten Pylle og Bjarne
til møde
Torben Hansen påtager sig opgaven på timebetaling.
Samkørsel
Håndbogen tilrettes til høj takst.
Udsættes til næste møde
Rapport på historisk inventar mangler fortsat.
Skrivelse sendt til arkitekt Jørgen Toft Jessen om
udarbejdelse af projekt.
Møde den 22. august 2018

16: Evt.
- Sanne melder afbud til næste møde
- Drøftet bortkørsel af grønt affald
- Koncert i Aunsø gl. kirke den 14/9-2018, hvis
der er entreindtægt, skal der betales leje –
Pylle kontaktes
- Sanne arrangerer tur til Frederikssund kirke
- Besøg fra Frederikssund – Lotte laver kaffe i
sognegården til 50 personer.
Mødet hævet kl. 21.02

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

