Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 21/2 2019

Blad nr. 26

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Kirsten Hansen, Jane Kristensen, Pylle Quaade, Bent Christensen, Bjarne Chorfixsen, Birthe
Andersen, Lotte Chorfixsen
Tilhørere: Maria Fabbri, Sanne Kristensen, Helene Buch, Tina Christiansen
Afbud: Pernille Boserup, Lisbeth Larsen
Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden.

2: Godkendelse af referat af 17. januar 2019

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Handlingsplan for indvendig restaurering af
Viskinge kirke
-

Planen blev præsenteret af arkitektfirmaet
den 23. januar 2019 og der er flere ting, som
Rådet skal tage stilling til.

-

Omfang: skal kapellet medtages?

Nej

-

Intensionen er at kalkmalerierne fremhæves
ved at skabe roligere varme flader i gulv og
inventar.

Ja

-

Styring af belysning.

Ja

-

Nye ”varme farver” på inventar.

Ja

-

Overgang mellem skib og kor:
Arkitektens forslag A med to lave trin i hele
korbuens bredde med en håndliste i den ene
side og en ny let midlertidig rampe til
katafalken eller forslag B med to lave trin
med en håndliste, der adskiller en kort fast
rampe integreret i belægningen i den
nordlige side af trappen/korbuen.

Niveauforskel skal udlignes.
Ja til lave trin i siderne med håndliste men udligning
af niveauet i gangarealets bredde og der opsættes
gelænder, evt. mod prædikestolen.
Ingen midlertidige ramper.
Detailtegning for løsningen ønskes.

-

Bræddegulv under stolestaderne udskiftes.

Ja

-

Ny front til alterskranke og altertavle
afrenses.

Ja
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-

Skal degnestolen placeres i koret?

Ja

-

Nye skabsmøbler i sakristi.

-

Bænke med ryglæn i tårnrum.

Ja, men der skal tages hensyn til præstekjole og
messehagel.
Nej, løse lette stole, der kan stables.

-

Nyt vandbåret varmeanlæg.

Ja, men ingen gulvvarme

-

Skal epitafiet i koret konserveres?

Ja

-

Skal epitafiet i tårnet konserveres?

Ja

-

Skal stolestaderne snedkerrestaureres og
males eller fjernes?

Snedkerrestaureres og males. Farven er ikke
vedtaget.

-

Skal lydhimmel opsættes?

Nej

-

Bænke og stole – Børge Mogensen?

-

Økonomi: 7.029.265,03 total

Nej, ingen designmøbler, kun stole, der er gode at
sidde i.
Ok, med undtagelse af kapel.

-

Tidsplan: fra uge 2 til 1. søndag i advent.

Ok

-

Der skal ansøges om en principiel
godkendelse af hovedplanen ved de kirkelige
myndigheder og provst Jørn Noe.

Foretages af Tegnestuen A/S i henhold til planen.

-

Ansøgning om økonomiske midler som
sponsorater mm

Janes opgave.

4: Økonomi ved Kirsten Hansen
-

-

-

Kirkens Forum i Fredericia torsdag, den 26.
september 2019.

Hvem ønsker at deltage?
Evt. en tur med overnatning og efterfølgende
besigtigelse inden hjemturen, afhængig af hvor
mange, der ønsker at deltage.
Honorar for vedligeholdelse af hjemmesiden. 1.000,00 kr./måned.
Husk at indsende billeder og opslag mm som ønskes
på hjemmesiden til Torben Hansen
Pris for handlingsplanen kr. 122.550,00
OK
Forslag til budgetønsker for 2020 – anlæg
Kr. 1.500 Whiteboard til sognegården
Kr. 6.000 4 x hejs til lysekroner i Viskinge
kirke
Udskiftning af stofledninger i 4 lysekroner
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Udskiftning af pærer til LED-pærer i
lysekroner
Kr. 12.000 Ny orgelbænk til Viskinge kirke
Avnsø kirke – repr. efter nedtagning af
radiator og repr. ved løs kalk ved prædikestol
Avnsø kirke - ny projektør ved mosaikbillede
Større vindue i graverbygning i Viskinge mod
øst
Lys til indkørsel ved præstegård
Bærbar computer til undervisning
Interaktiv whiteboard til sognegården
Prissættes til næste møde
Kr. 3.000 3 stk. knælestole K2S Kraft Seat

5: Orientering fra formanden
-

Drøftelse af gravermedhjælperstillingen.
På det sidste møde blev det foreslået at
ændre stillingen, så medhjælperen evt. fik løn
for 32 timer om ugen, udbetalt hver måned,
men arbejdede den 9 måneder om året, som
nu.
32 timer/uge giver en merudgift på 26.819,94
+ pension og feriepenge.
Hvis de 1.480 timer, som ansættelsen lyder
på, skal fordeles over hele året, bliver det kun
28,46 timer pr. uge = 16.594,14 kr. mod i dag
21.572,48 kr., altså 4.978,34 kr. mindre i løn
om måneden i 12 måneder. Det anbefales
ikke at være ansat under 29 timer om ugen,
af hensyn til A-kassen.
Ordningen vil kræve en lokalaftale med 3F.
Stillingen ændres ikke

-

Henvendelse fra jobcenter Kalundborg om en
kandidat til en virksomhedspraktik i 13 uger
som medhjælper i Viskinge kirke.
Ung mand på 35 år ønsker at møde mandag, Fra 1. april 2019 på Viskinge og Avnsø kirkegårde.
tirsdag og onsdag 4 timer om dagen.

-

Formandsmøde i Finderup den 23. januar
2019.

Til efterretning

-

Fælles Menighedsrådsmøde den 20. februar
2019 i sognegården.

Godt møde

-

Nyt Fælles Menighedsrådsmøde i Bregninge
den 7. november 2019.

Til efterretning
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Beslutning

Menighedsrådsforeningens
generalforsamling tirsdag, den 26. februar
2019 kl. 19.00

Lotte deltager

Henvendelse, om sognegården ville kunne
bruges af musisk skole til sted for musikalsk
legestue, eller om det ligger udenfor sognegårdens formål. Hvis det kan, hvad vil det så
koste?

Ja om mandagen. Pris 700 kr.

Vi er ikke oprettet på den nye kode i DAP
-

Ny sognekode 9312

6: Orientering fra præsten
-

Konfirmationstræf i Roskilde den 6. februar
2019

7: Orientering fra kirkeværgen

Til efterretning

Intet nyt

8: Orientering fra kontaktpersonen
-

Gravermøde torsdag, den 7. februar 2019

-

Ny lovgivning pr. 1. januar 2019 om krav til
ansvarsforsikring af motoriserede køretøjer,
hvis de kører på færdselslovens område.

Er omfattet af forsikringen

Kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger forventes ophævet. I stedet
bliver der sat fokus på den kemiske APV, når
der findes farlig kemi på arbejdspladsen.

Afventer bekendtgørelsen

-

9: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
-

Kirkegårdskonference i Nyborg er overtegnet,
men på venteliste.

-

Problemer i GIAS – problemet skulle være
rettet, så kirkegårdene nu kan ses.

Det er præciseret, at ved indkøb over 500 kr. skal der
rettet henvendelse til kasserer eller formand.
Ved indkøb af arbejdstøj skal der ligeledes rettes
henvendelse i henhold til medarbejderhåndbogen
side 7.
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10: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Møde den 24. januar 2019
I stedet for fastelavnsgudstjeneste foreslår
udvalget, at de undersøger muligheder for et
børnearrangement i 2020. Cirkus Arena har
en ud kørende forestilling, som kunne foregå
i Sognegården. Pris ca. 5.000 kr.

11: Planlægning af kommende arrangementer
- 10/3 indvielse af det nye el-klaver i Viskinge
kirke med en mini-koncert og et let
traktement bagefter.
-

6/4 Visionslørdag kl. 10.00

-

7/4 Gospelkor og præstens jubilæum

-

Arbejder videre med et børnevenligt arrangement,
evt. cirkus Olaiski, Kalundborg eller cirkus Kæphøj i
Holbæk

Hvem har ansvaret?
Helene sørger for bobler og lidt let – udgift 300 kr.

Der serveres smørrebrød, bestillingsseddel udsendes

Arrangerer aktivitetsudvalget, formanden deltager
på næste møde, den 28. marts.
18/4 påskemåltid, hvad er brugerbetalingen? 60 kr., børn under 12 år gratis
Lotte og Bjarne hjælper med flytning af borde mm

12: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
-

Næste møde den 6. marts 2019

13: Evt. Salg af præstegårdsjord

Max Johansen mangler opkrævning af afgift.
Det undersøger Jane

Mødet hævet kl. 21.20

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Jane Kristensen

Pylle Quaade

Bjarne Chorfixsen

Bent Christensen

