Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 17/1-2019

Blad nr.24

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Bent Christensen, Pylle Quaade, Birthe Andersen, Bjarne Chorfixsen, Jane Kristensen, Kirsten
Hansen, Lotte Chorfixsen
Tilhørere: ingen
Afbud: Pernille Boserup, Lisbeth Larsen
Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden.

2: Godkendelse af referat af 13. december 2018

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen
-

Hjemmesiden

Den opdaterede hjemmeside virkede fra tirsdag, den
15. januar 2019 kl. 12.00. Rettelser sendes til Torben
Hansen på mail kirstenmarion@outlook.dk. Det
samme for oplysninger og arrangementer, der skal
offentliggøres, inden det lægges på Facebook.
Det er kun Sanne og Torben, der lægger på
hjemmesiden.

-

Fibia, trådløst netværk

-

Indkøb af klaver til Viskinge kirke

NETGEAR04, kode: smoothjungle253 virker nu,
forstærker vil blive opsat, så det kan benyttes i salen.
Yamaha CLP-635, hvis ask bestilles

4: Orientering fra formanden
-

Møde med konsulent Benny Lykkegaard

-

Folkekirkens kirkemusikskoler udbyder
grundkursus med praktik i at lede
babysalmesang

-

Formandsmøde onsdag, den 16. januar 2019

I forbindelse med sammenlægning af sogne, skal der
ikke udstedes nye ansættelsesbreve, da medarbejderne er ansat af Menighedsrådet.
Konsulenten tilbyder at foretage ny opmåling og lave
plejeplaner.
Til efterretning

På fælles MR-møde torsdag, den 20. februar 2019
drøftes kirkens sociale arbejde, diakoni samt
forkyndelse.

Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Dagsorden

Beslutning

-

Sprøjtning af gårdsplads ved præstegården
med VegaNo, naturens eget ukrudtsmiddel

Graver indkøber 10 liter som et forsøg

-

Henvendelse fra Anette Rath om lån af lokale
til at afholde en eftermiddag eller aften for
Sognegården udlejes kun i forbindelse med kirkelige
konfirmander for at se og prøve produkter til handlinger.
make up.

-

Henvendelse fra Jobcenteret om en borger i
virksomhedspraktik som kordegn på 4 – 6
timer fordelt på 2 dage.

-

I medarbejderhåndbogen står intet om gaver Rådet giver gaver, svarende til 500 kr.
til ansatte ved runde fødselsdage.

Kan desværre ikke lade sig gøre, da vi ikke kan anvise
en funktionsdygtig arbejdsplads

5: Orientering fra præsten
-

Stempel er indkøbt med Viskinge-Avnsø sogn Fastholdes og ikke med Viskinge-Avnsø pastorat

-

Kirkens navn

Gl. Aunsø kirke bibeholdes, da den er før år 1932.
”Ny” kirke ændres til Avnsø, da den er fra 1934 og
der står i Kirkeministeriets skrivelse af 4. december
2018 ”at der fortsat bør være kongruens mellem
navnet på sognet og navnet på sognekirken Aunsø
kirke.”

6: Orientering fra kirkeværgen
-

Der skal opsættes nye udendørs lamper ved
præstegården.

-

I lysekroner i Viskinge kirke skal stofledninger Til efterretning
udskiftes samtidig med renoveringen.

-

Hejs til lysekronerne undersøges.

Til efterretning

-

Lydproblemer ved gudstjeneste

Opfordrer til at man benytter headsæt

Til efterretning

7: Orientering fra kontaktpersonen
-

Timeopgørelse for kirkesanger modtaget og
gennemgået.

I stedet for flere timer, udbetales honorar for de
ydelser kirkesanger yder ud over stillingsbeskrivelsen, så som pyntning af kirke til høst og jul samt
arrangement ved påske. Bud ønskes af kirkesanger.

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
-

Ændring af gravermedhjælpers ansættelse

Drøftes på næste møde

Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Dagsorden

Beslutning

9: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Britt har tilkendegivet, at hun gerne deltager
efter 1. februar 2019.

Til efterretning

10: Planlægning af kommende arrangementer
-

Nytårskuren fredag, den 18. januar 2019 kl.
18.00

-

Sogneaften i februar i Viskinge, hvor Arnth
Ravn vil fortælle om Grundtvig

11: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg

29 deltagere, herunder 3 børn.

Onsdag, den 6. februar 2019 kl. 19.00
Lotte og Jane laver kaffe og æblekager
Planlægger møde i januar på Avnsø kirkegård

12: Orientering fra ad hoc udvalget
om restaurering af Viskinge kirke
Matthias, Jane, Sanne, Kirsten, Lotte og Bjarne
- Tegnestuen Mejeriet A/S præsenterer
deltager, måske Ingrid.
materialet med forslag til istandsættelse af
Viskinge Kirke onsdag, den 23. januar 2019 kl. Jørn Noe inviteres
10.00
13: Evt.

Mødet hævet kl. 20.30

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Jane Kristensen

Pylle Quaade

Bjarne Chorfixsen

Bent Christensen

