Viskinge-Aunsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 20/9-2018

Blad nr.19

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Mødedatoen i oktober ændres til den 25. da det er i
efterårsferien og vi har pt 3 afbud til den 18.

2: Godkendelse af referat af 16. august 2018

Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen
-

Rammer og ligningsbeløb til kirkekassen 2019
Driftsrammen udgør
kr. 2.421.535
Anlægsrammen udgør
kr. 724.336
Samlet
kr. 3.145.871
Anlægsrammens fordeling:
Afdrag på lån
Sognegård:
klaver
opkørsel
Aunsø:
graverbygn 2 nye vinduer
8 tårnluger
hoveddør males
ny dør i kælder vest
elastiske fuger trappe
Viskinge kirke og kirkegård:
tårnluger efterses og males
løbende repr. af mur
Præstegård:
Udskiftning af stråtag garage

-

kr. 433.337
kr. 15.000
kr. 15.000
kr. 16.000
kr. 35.000
kr. 8.000
kr. 13.000
kr. 10.000
kr. 10.000
kr. 25.000
kr. 144.000

Det endelige budget skal overføres til
økonomiportalen senest den 1. november
2019.

Lonni sender det tilrettede budget og vi godkender
på næste møde

Sommerkoncert i Aunsø gl. kirke den 14/9
Indtægt?
Billetprisen er 100 kr. og der er givet
kommunalt tilskud

Ingen udlån/udleje uden Rådets godkendelse, også af
hensyn til det juridiske ansvar.
Fremadrettet skal der sendes en skriftlig ansøgning,
så MR kan stille betingelserne.
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Dagsorden

Beslutning
Der skal betales en %-del af entreindtægten og
minimum 500 kr.
Arrangøren skal selv stå for oprydningen.
Der kan ikke lånes yderligere inventar og kirkens
personale står ikke til rådighed ved private
arrangementer.
Forslag til retningslinier ved udlån behandles på
næste møde.

4: Orientering fra formanden
-

Budgetsamråd den 21. august
Provstiudvalget vil fremadrettet prioritere
synsudsatte arbejder og tiltag til grøn kirke.
PU´snæste projekt er at få gennemgået alle
kirkemure, så de kan indgå i en turnus.
Udbetaling af anlægsmidler i 2019 vil foregå
som et samlet beløb, der udbetales 1. februar Til efterretning
2019.

-

Fastprisaftalen med NVE blev drøftet ved
budgetsamrådet og der var kun 15%, der
havde indgået en aftale.
Der kan blive mulighed igen til foråret

Kirsten arbejder videre for en evt. fastprisaftale

-

Formandsmøde den 29. august i Føllenslev
Fælles MR-møde den 8. november i
Føllenslev, emnet bliver ”fremtidens
kirkegård”.
Næste fælles MR-møde bliver den 20. februar Håber vi kan få nogle gode ideer, evt. et foredrag
2019 i Viskinge

-

Ny sognemedhjælper i Raklev
Har hilst på Pia Bak, der er interesseret i flere Evt. et emne til undervisning af minikonfirmander
undervisningstimer. Er ansat i 30 timer.

-

Konference om kirken og lokalsamfundet den Til efterretning
6. oktober i Middelfart
Sanne, Pernille og Kirsten er forhindret.
Provstidag om diakoni lørdag, den 27.
Pylle interesseret, hvis der er kørelejlighed.
oktober 2018 kl. 9.30 – 15.00 i Ubby
Udsendes til ansatte, og tilbagemelding til Lotte, da
Forsamlingshus – invitationen gælder både
der skal sendes en fælles tilmelding senest den 17.
menighedsråd og ansatte.
oktober.

-

-

Formandsmøde i Finderup den 23. januar
2019

Til efterretning
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Beslutning

5: Orientering fra præsten
-

Konfirmanderne er opstartet, nu onsdag

-

Aftale med 2 børnehaver og skolen om
juleafslutning hhv onsdag, den 12.12, 19.12,
20.12. Mangler besked fra dagplejerne.

-

Dagplejerne spørger om ”Baby-salme-sang”
og vil gerne komme igen.

-

Gudstjeneste 2. juledag bliver en
fællesgudstjeneste i Bregninge

-

Julesøndag bliver en fællesgudstjeneste i
Føllenslev

-

Ny ”samtalegruppe om kirke og kristendom”
første gang tirsdag, den 16. oktober.

-

Midnatsgudstjeneste Nytårsnat kl. 23.30 –
00.15, Henrik K spiller og Britt Rasmussen vil
gerne være kirketjener.

-

Svebølle skole har spurgt om kirken vil
sponsorere noget alterbrød til deres temauge i næste uge

Kun hvis Annelies van der Meer kan og vil fredag kl.
9.00 til 10.00 og frem til jul, da det ikke er budgetlagt
hvis det skal fortsætte i 2019, må vi drøfte hvor det
budgetmæssigt kan passes ind.

Til efterretning

6: Orientering fra kirkeværgen
-

Møde i Finderup kirke den 4. september om
kirkeværgens arbejde

Til efterretning

7: Orientering fra kontaktpersonen
-

Gravermøde den 30. august

-

Lederuddannelse den 6. september

-

Temadag om grøn kirkegårdsdrift i Bregninge Graver og medhjælper deltager
den 26. september 2018

-

Kursus i lønforhandling den 27. september

-

Timeforbrug til kirkesanger, ønsker aflønning
for 2 timer mere
Undersøges ved Lonni
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Dagsorden
-

APV
Fysiske og ergonomiske forhold ved
hækklipning og grandækning
Belastning af ryg ved hækklipning og
urnenedsættelse
Varmeforhold i kirkerne i vinterperioden

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Beslutning
Medtages på et medarbejdermøde

Ingen repræsentant

9: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Møde den 5. september 2018
Høstgudstjeneste og Menighedsmøde den
30. september. Sponsorgaver fundet.
Tina er i gang med at planlægge spil dansk
dag
Julekoncert i Viskinge den 28. november
De 9 læsninger i Aunsø kirke den 9. december
gerne med et kor.
Mødes igen den 11. oktober for planlægning
af arrangementer i 2019.
Udvalget ønsker nyvalg ved næste
konstituering. Alternativ blev det drøftet, at
det kunne være hensigtsmæssigt, at
Aktivitetsudvalget blot blev et praktisk
udvalg, der realiserede de tiltag, som
Menighedsrådet beslutter, skal være i
sognene.

10: Planlægning af kommende arrangementer
-

1. november kl. 19 – 20 spil dansk koncert i
Viskinge kirke med efterfølgende kaffe i
sognegården

11: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
-

Møde ?

Behandles på næste møde

Hvem er ansvarlig?

Lotte laver kaffe

Næste møde er planlagt til torsdag, den 27.
september 2018 kl. 10.00. Kirsten sender dagsorden.
Udvalget starter med en drøftelse med gravere og
gravermedhjælper

12: Orientering fra ad hoc udvalget
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Beslutning

om restaurering af Viskinge kirke
-

Mødet den 22. august 2018

-

Møde med arkitekt Jørgen Toft Jessen
mandag, den 17. september 2018 kl. 9.30
Arkitekt Mikkel Martinussen er koblet på
opgaven med at udarbejde en generel plan,
som kan forventes inden udgangen af 2018.
Der er endnu ikke aftalt en fast pris for
udarbejdelsen af en skitse for restaureringen
af Viskinge Kirke, men anførte at vores maxloft er 200.000.

De 200.000 skal indeholde alle forundersøgelser, så
som prøver på kalkning, el mm

Arkitekterne skitserede de tanker de pt har til
renoveringen af kirkerummet så som
El varmen,
Anden altertavle,
Renovering af støbejernsvinduer
Ringkrone i sakristiet
Indbygningsskabe i sakristiet
Flytning af degnestol
Knæfald
Trappe ved prædikestolen
Klapstole
Bænke
Ingrid Maarup har stor interesse i kirken og
har sagt ja til at deltage i opgaven.
Til efterretning
-

Møde med konsulent Henrik Holm-Hansen
fra SEAS-NVE, arrangeret af Mathias.
Tilbud for at SEAS-NVE laver et forprojekt,
hvor de opstiller forslag til et nyt
varmesystem i kirken, dels med nyt
elvarmesystem sammenholdt med
fjernvarme.
Pris for for-projektet er 15.000 kr. + moms.
Henrik Holm-Hansen efterlyser en
energimærkning for kirken.

Accept sendes
Energimærkning fra 2013 medsendes

13: Planlægning af midtvejsmøde (Kirsten)
-

Jane har fri-weekend i ulige uger

Da vi ikke kan finde en lørdag, hvor alle kan, må
Kirsten planlægge og indkalde.
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Beslutning

14: Evt.
Mødet sluttede med et lukket punkt uden referat.

Mødet hævet kl. 21.05

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Pernille Boserup

Pylle Quaade

Jane Kristensen

Bent Christensen

