Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 20/6-2019

Blad nr.30

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

2: Godkendelse af referat af 16. maj 2019

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Churchdesk
-

Opsiges ved udgangen af 2019.
Tilbud fra EG A/S:
Brandsoft kalender, årligt abonnement 2.425
Integration til hjemmesiden, årligt 2.096,25
Abonnement, i alt årligt kr. 4.521,25
Integration til sogn.dk, enhedspris 1.618,75

Godkendt med hele pakken, kalender, integration til
hjemmesiden og sogn.dk.
Undervisning ønskes, evt. i Herning

4: Fælles regnskabsfunktion
-

Optagelse af endnu et menighedsråd pr. 1.
september 2019 samt forslag til
vedtægtsændring, idet Sæby-Hallenslev
ønsker at deltage.
Vedtægten ændres fra fælles
regnskabsfunktion til fælles regnskabs- og
administrationsfunktion, der omfatter
regnskab, løn, personaleadministration,
kirkegårdsadministration, kirkebogsførelse og
andre administrative opgaver.
Godkendt

5: PR-ansvarlig
- Sanne har forslag til ”køreplan”
”For hvert arrangement udpeges en PR-ansvarlig,
som sørger for:
1) At forfatte en kort og præcis tekst om
arrangementet (tid, sted, medvirkende, evt. pris) til

Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Dagsorden

Beslutning

brug for hjemmeside og kirkeside.
2) Dette sendes til Torben Hansen (hjemmesiden) og
Sanne B. Kristensen (kirkesiden) senest d. 10. i
måneden forud for arrangementets afholdelse (dvs.
omtale om arrangementer i september skal være
Sanne og Torben i hænde senest 10. august)
3) At forfatte en længere presseomtale, som sendes
til avisen (Kalundborg Nyt; Jyderup Posten; Nordvest
Nyt) sammen med billedmateriale. Det skal være
avisen i hænde, senest onsdag kl. 12 i ugen forud for
arrangementets afholdelse. Hvis arrangementet
falder en mandag eller tirsdag, allerede yderligere en
uge forinden (eks: arrangementet finder sted mandag
i uge 27 – og avisen udkommer først tirsdag/onsdag i
uge 27 – og omtalen skal derfor bringes i uge 26, for
at den kan nå at blive læst – og materialet derfor
være avisen i hænde inden deadline onsdag (ell.
torsdag) i uge 25..) Der kan evt. hentes hjælp hos
Sanne B. Kristensen eller Torben Hansen til
udarbejdelsen af foromtalen. Mailadresserne til
aviserne er: jyderupposten.red@sn.dk ;
kalundborgnyt.red@sn.dk ; kalundborg.red@sn.dk .
Den længere omtale sendes også til hjemmesiden så kan Torben Hansen selv sætte op, hvad han finder
bedst at bruge.
4) Torben Hansen lægger arrangementerne på
kirkens fb side, når han lægger det på hjemmesiden.
Herfra kan det med fordel deles med Svebølle vores
by; Viskinge Beboerforening; Gl. Svebølle
Forsamlingshus (hvis de gider tage det…!!).. og med
vore egne fb. sider i ugerne/dagene op til
arrangementet, så informationen kommer videst
muligt ud..
5) Der udformes og opsættes ”plakater” om særlige
arrangementer. Der kan opsættes hos Svebølle
Bageren; Brugsen; Tulles Blomster, Åvangen – og
sikkert også andre, egnede steder. Ansvaret for at
dette gøres, ligger hos den arrangements-ansvarlige men både Sanne og Birthe vil være behjælpelige med Godkendt
udformning og opsætning, såfremt det ønskes.”
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Dagsorden

Beslutning

6: Konsultation med Provstiudvalget den 4. juni 2019
-

Redegørelse skal sendes til udvalget om udskiftning af spær på garage ved præstegården, inden udskiftning af stråtag.
Provsten vil aftale møde med Michael Madsen.

Jane sender redegørelse til provstiudvalget , i samråd
med Poul Fog Mogensen

7: Sikker mail
-

Det er muligt at oprette 3 personer med
sikker mail (menighedsrådet, Viskinge-Avnsø
Sogn og Præsten).
Nuværende kirke mailadresse kan bruges
både som sikker mail og normal mail. Se
https://www.aunsoekirke.dk/kontakt/praest
en

Prøve sendes via linket til Sanne

8: Kirkeåret
-

Drøftelse af vedtagne regler for kirkeåret –
blomster og ringning.
Pinsedag – kirken pyntes med mørkerøde
roser på alteret og i bænkerækkerne.

Drøftes på kirke- og kirkegårdsudvalgets møde den
28. august 2019.

9: Sognegården
-

Indkøb af skab med lås, der placeres i
mødelokalet.

Godkendt

10: Frivillige
-

Hvem tager ansvaret for de frivillige og til
hvad?

Sanne, Jane og Kirsten.
Kirsten er tovholder.
Sanne laver liste over de ”frivillige”
Kirsten indkalder til møde onsdag, den 14. august
2019 kl. 16.00.

11: Orientering
-

Kirke- og kirkegårdsudvalgets møder den 22.
maj.

Beplantning på gravsteder med max. højde på 2 m
tilføjes retningslinier.

-

Aktivitetsudvalgets møde den 13. juni.

Helene udtræder af aktivitetsudvalget og trækker sig
fra frivilligt arbejde.
Sogneudflugt arrangeres efter gudstjenesten den 24.
maj 2020.
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Dagsorden

Beslutning
Man skal tænke sig om og se efter tilbuddene.

-

Indkøb.

-

Kørselsafregning (fra og til adresse).
Provsten afholder ferie i perioden 18. juni –
7. juli.
Tilbud på sogneudflugt.
Møde med Benny Lykkegaard den 23. maj.
Gravermøde den 23. maj 2019.
Forlængelse af praktikplads for Rasmus
Bergmann til 29. september 2019.
Ansættelse af underviser til minikonfirmander.

-

-

Ruth Jensen ansættes til undervisning i efteråret
2019

Kirkesyn torsdag, den 27. juni 2019 kl. 9.00
Budgetsamråd torsdag, den 22. august 2019.
Vi passer på jeres sognebørn ude i verden.
Afmelding af PC i præstegården.
Forespørgsel om vielser i det fri og benyttelse
El-klaveret i sognegården kan lånes
af kirkens el-klaver
Renovering af Viskinge kirke
Medarbejderrepræsentanten
Forslag til ændring i rosenhaven - fjerne græs, lægge
fiberdug og sten.

12: Evt. Afbud fra Jane til mødet den 15. august 2019

Mødet hævet kl. 21.15

Lotte Chorfixsen

Jane Kristensen

Kirsten Hansen

Sanne B. Kristensen

Bjarne Chorfixsen

