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Sognegården
Til stede: Lotte Chorfixsen, Pernille Boserup, Jane Kristensen, Bjarne Chorfixsen, Kirsten Hansen, Pylle
Quaade, Bent Christensen, Sanne B. Kristensen, Birthe Andersen
Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden.

2: Godkendelse af referat af 24. april 2019

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen og Lonni Jensen
Budgettet afleveret.
Årsbudget 2020 er blevet afleveret til provstiet.
Budgettet er blevet påført tidsstemplet: 16-05-2019
18:12

-

Forslag til driftsbudget 2020. Løn stigning på
4% er anbefalet indarbejdet, hvilket betyder
64.000 kr. mere på lønsiden – budgettet
eftersendes.

-

Kvartalsrapport 1/1 – 31/3 2019

-

Nye aftaler om telefoni og datalinjer.
Der er indgået SKI-aftaler med TDC. Alle
nuværende ”kirkenetlinjer” skal omlægges til Til efterretning
den nye aftale.

Godkendt

4: Orientering fra formanden
-

Undervisning af minikonfirmander
Pernille indtræder i ansættelsesudvalget
Stillingen er opslået ledig i ugeaviserne med
ansøgningsfrist den 7/6 og samtaler den 13/6

-

Aftale møde med Benny Lykkegaard den 23.
maj kl. 11.00 om opmåling og plejeplaner af
kirkegårde og præstegårdens have.

-

-

Provstiudvalget beder om en skriftlig
bekræftelse fra Menighedsrådet på, at
finansieringen og restaureringen af Viskinge
kirke skal foregå gennem fondsmidler, inden
udvalget foretager sig yderligere.
Provstiudvalget har besluttet at beregne
kostpriserne for kirkegårdstaksterne og har i
den anledning etableret et kirkegårdsudvalg
bestående af:

Til efterretning

Bekræftelse sendes

Viskinge-Avnsø Menighedsråd
Dagsorden

-

-

Beslutning

Inger Jensen, provstiudv. – formand
Steen Hendriksen, kirkegårdsleder
Benny Lykkegaard, provstikonsulent
Ulla Ellelonndal, graver, Raklev
Ellen Margrethe Jehg, graver Sæby-Hallenslev
Helge Stavnskær, graver Rørby-VærslevLl.Fuglede
Merete Nielsen, sekretær Sct. Olai
Arbejdsgruppen har udarbejdet et
Beklager den korte tidsfrist
spørgeskema som vi skal udfylde og sende
senest den 31. maj.
Der afholdes informationsmøde mandag, den Lotte deltager.
20. maj kl. 19.00 i Finderup.
Spørgeskemaerne forsøges udfyldt onsdag, den 29.
maj kl. 9.00. Gravere, Jane, Lonni, Lotte deltager
Hjælp til udskrivning af fakturaer.
Ikke på nuværende, afventer om provstiet oprettet
et regnskabskontor.
Udlån af Aunsø gl. kirke til DR1 til optagelse
af film den 28. og 29. maj 2019.
Til efterretning
Hovedmikrofon til Viskinge kirke er sendt til
reparation/udskiftnig hos Scantone

Mikrofonkablet udskiftet, pris 1.050,00 kr.

5: Orientering fra præsten
-

Udskiftning af IT-udstyr

6: Orientering fra kirkeværgen

Vurderer, at der ikke er behov for fast opkobling

Landmåler bestilles til udfærdigelse af kort.
Ansøger provstiudvalget.

-

Salg af præstegårdsjord

-

Landsforeningens delegeretmøde den 10. –
12. maj 2019.

-

Tilbud fra Electricom på udskiftning af
stofledninger i 4 lysekroner samt 1 hejs med
fjernbetjening, i alt kr. 43.750,00.

Arbejdet igangsættes.

- Ringmuren ved Viskinge kirke er repareret

Til efterretning

-

På årsmødet tilbød Dansk kirkebelysning en gratis
prøveudskiftning af samtlige pærer i lysekroner i 2
måneder. Tilbudet accepteres.
Der bliver landsdækkende orienteringsmøder og
opstilling til af kandidater til det nye menighedsråd.
Opstillingsmødet afholdes tirsdag, den 12. maj 2020
og evt. valg tirsdag, den 15. september 2020

7: Orientering fra kontaktpersonen
-

Gravermøde den 25. april 2019

Til efterretning

Viskinge-Avnsø Menighedsråd
Dagsorden
-

Beslutning

Kursus i programmet ”Skovbo” pris kr. 7.375, Senere på året, Arne undersøger om der er andre
der kan afholdes her.
gravere, der vil deltage i kurset.
Det er et spørgsmål om Churchdesk skal erstattes
med Brandsoft.

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
-

Birthe og Sanne deltager i et kursus i Nyborg, Til efterretning
tirsdag, den 21. maj 2019 om opdatering af
kirkebøger.

9: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Intet nyt møde

10/10 Avnsø kirke med Kaare Norge
14/11 Bjergsted kirke ”Kim Larsen” i stedet for Spil
Dansk

10: Planlægning af kommende arrangementer
-

21. juni Midsommer

-

28. juli præstegårdskaffe

Hvem har ansvaret?
Pylle ta’r ansvaret sammen med Helene for indkøb af
kød og drikkevarer. Pris for deltagelse kr. 55,00.
Ændres til 11. august.
Bjarne hjælper med borde og stole. Kirsten og
Pernille har ansvaret for borddækning samt kage,
kaffe m.m.

11: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
-

Næste møde onsdag, den 22. maj 2020 kl.
9.00
12: Orientering fra ad hoc udvalget
om restaurering af Viskinge kirke

Udgår

13: Mødedage 2. halvår 2019
-

Forslag, den 3. torsdag i måneden således:
15/8, 19/9, 17/10 (uge 42, det er Åvangen
ligeledes), 21/11, 19/12.

14: Evt.
-

Ved udstilling og udstilling orienteres Rådet
Der afholdes lukket møde den 23. maj 2019
kl. 19.00

Den 17/10 ændres til 24/10
Den 19/12 ændres til 12/12 og afholdes kun ved
behov.

Viskinge-Avnsø Menighedsråd
Mødet hævet kl. 19.13

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Pernille Boserup

Pylle Quaade

Jane Kristensen

Bent Christensen

Bjarne Chorfixsen

Sanne B. Kristensen

