Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 19/9-2019

Blad nr.32

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Pernille Boserup, Kirsten Hansen, Birthe Andersen, Bjarne Chorfixsen, Sanne B. Kristensen, Bent
Christensen, Jane Kristensen, Lotte Chorfixsen
Tilhørere: Maria Johansen, Pia Larsen
Afbud:
Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden.

2: Godkendelse af referat af 15. august 2019

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Restancer?
-

Der er restancer på ca. 20.000 kr.

Rykkere er udsendt den 10. september 2019

4: Datasikkerhed og sende post som E-post
-

Post sendes som e-post, når det kan lade sig gøre.
Der er penge at spare, da køb af frimærker er Torben undersøger om der skal ændres i
dyrere.
programmet Brandsoft.

5: Aktivitetsudvalg
-

Består af Sanne, Pernille og Tina

Sanne spørger Ingrid og Judith, om de vil tiltræde
udvalget.
Maria deltager ved det praktiske

6: Henvendelse om maleri af Aunsø gl. kirke, malet af
Viggo Pedersen i 1917 samt 3 stager, ligeledes fra
Aunsø gl. kirke.
-

Prisen for maleriet er 5.000 kr. men stagerne
beholder de.

7: Samtykkeerklæring for brug af billeder

Vil gerne have maleriet doneret, men vil ikke betale
5.000 kr.

Godkendt

8: Kirkeåret – blomster og ringning
-

Kirke- og kirkegårdsudvalget har på sit møde
den 28. august drøftet retningslinjerne.

9: Evaluering af arrangementer

Retningslinjerne godkendt.

Viskinge-Avnsø Menighedsråd
Dagsorden
-

Sangaften med Lasse Skovgård
Høstgudstjeneste i Viskinge kirke

10: Planlægning af kommende arrangementer
-

Beslutning
Gode tilbagemeldinger
Auktionen gav 3.255 kr. til menighedsplejen.
Næste år ønskes udvidet med sild, æg og tomater.
Hvem har ansvaret?

27/10 BUSK med konfirmander
Behandles på næste møde
2/11 Halloweenarrangement i Aunsø Gl. Kirke Udgår
20/11 Sogneaften om Søren Kierkegaard
Lotte og Jane laver kaffe
Pernille kommer med kage

11: Bordopstilling i sognegården

Bordene er nu opstillet, så det er mest praktisk til
undervisningen og der kan blive gulvplads.

12: Orientering
-

Fra medarbejderrepræsentanten

-

3/9 opstart af Gospelkor kl. 19 - 21
6/9 opstart af babysalmesang
6/9, 20,9, 11/10, 1/11 og 29/11 dagplejerne
3 stole repareret kr. 375,00.
26/9 kl. 9.00 Nationalmuseet besigtiger
Gammel Aunsø Kirkes tidligere altertavle
Opmålinger, baseret på kostpriser, foretaget
af Provstikonsulent Benny Lykkegaard og
kirkegårdsleder Steen Hendriksen fra Sct.
Olai. Opmålingerne dækker Avnsø og Gl.
Aunsø kirke og kirkegård samt Viskinge kirke
og kirkegård, præstegårdshavn, sognegården
mm.
Gravermøder 29/8 og 19/9
Møde i fælles aktivitetsudvalg

-

-

-

28/8 Møde i kirke- og kirkegårdsudvalg
28/8 Møde med frivillige
3/9 Formandsmøde
Fælles MR-møde den 27. februar 2020 i
Føllenslev
Fritagelse for gebyr for MobilePay der
anvendes til kollektindsamlinger

Præcisering af arbejdet i sognegården onsdag
morgen: Tjekke toiletter og håndvaske samt vande
blomster. Forventer de frivillige selv fejer og rydder
op efter minikonfirmanderne.
Skabe fra kontoret flyttes til mødelokalet, nye skabe,
der kan aflåses indkøbes til kontoret. Kirsten og Jane
iværksætter.

Stol med hul i stoffet på sædet, repareres.
Arnth Ravn deltager og sørger for nøgle til
Kirkeladen.

Behandles på et lukket møde onsdag, den 16.
oktober 2019 kl. 10.00

Planlægger nytårskoncert
Præsterne arrangerer fælles arrangement for
konfirmander den 27/2 2020 med foredragsholder
Hans Peter Tams
Vi har pt. 10 frivillige, liste afleveres til Birthe
Den må ændres på grund af arrangement for
konfirmander.
Oprettelse 999 kr.
Kirsten opretter
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Dagsorden
-

Beslutning

-

Modtagelse af klage over vedligeholdelse af
gravsted.
Garagebygningen ved præstegården.

-

Menighedsplejen

-

Kirkens Forum 26/9
”Hjælpekasse”
Kalender – Christina kommer 10/10 kl. 10.00

Gravsteder udbedret og svar sendt til klager
Mangler fortsat tilbud, men udgiften beløber sig til
500.000 kr., tilsendes Provstiudvalget, når det hele
foreligger.
Referat foreligger fra deres bestyrelsesmøde den 27.
august 2019. Ansøgningsfrist for julehjælp er den 23.
november 2019 og ansøgningsskema kan hentes på
deres hjemmeside.
Kirsten og Sanne deltager
Oprettes med hjælp af Lonni
Ændres til 3/10 kl. 10.00

13: Evt. Jane og Pernille melder afbud til næste møde
Punkt på næste møde – Hvad vil vi gerne?

Mødet hævet kl. 21.10

Lotte Chorfixsen

Pernille Boserup

Kirsten Hansen

Bent Christensen

Jane Kristensen

Sanne B. Kristensen

Bjarne Chorfixsen

