Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 15/8-2019

Blad nr.31

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

2: Godkendelse af referat af 20. juni 2019

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Udtrædelse af rådet
-

Pylle Quaade udtræder af rådet, da Pylle ikke
er bosiddende i sognet.
Godkendt
Skrivelse til Roskilde Stiftsøvrighed, at vi
fortsætter med 6 medlemmer, perioden ud.

4: Økonomi ved Kirsten Hansen
-

Kvartalsrapport 1/1 – 30/6-2019

Gennemgået og godkendt

5: Forslag til nedsættelse af et forretningsudvalg
-

Bestående af formand, kasserer og præst

6: Kommende arrangementer

Godkendt
Hvem har ansvaret?

-

5/9 Foredrag om folkehøjskolesangbogen ved Lotte Laver kaffe
Lasse Skovgård

-

15/9 Høstgudstjeneste og møde med
menigheden i Viskinge kirke

-

22/9 Høstgudstjeneste i Avnsø kirke

-

31/8 Marked i Snertinge

7: Automatisk åben og lukke Viskinge og Avnsø kirke
-

Der er ingen aftale om åbne kirker udenfor

Kirsten og Maria for pyntning i kirken og sponsorer
Lotte og evt. Jane bespisningen
Lotte beretning
Torben og Bjarne auktionen
Sanne aftaler med harmonikaspillerne
Bent

Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Dagsorden
gravers arbejdstid.
8: Orientering
-

-

-

-

-

-

-

-

Fra medarbejderrepræsentant
Roskilde Stift sender bekræftelse på modtagelse af ansøgning om indvendig istandsættelse af Viskinge kirke.
Roskilde Stift fremsender Kirkeministeriets
brev om rette stavemåde af Avnsø kirke til
videre foranstaltning.
Nationalmuseet sender rapport af måling af
rumklimaet i Viskinge kirke.
Budgetsamrådet den 22. august 2019 er
aflyst, da Regeringen ikke har lavet aftale
med KL.
Genautorisation af personer på kirkenettet –
frist den 15. september 2019.
Kursusdag om bæredygtighed på kirkegårde
tirsdag, den 17. september 2019 i Holsted
sognegård – pris 350 kr. pr. deltager – alle 3
er tilmeldt.
Suppleringsuddannelse inden for arbejdsmiljø
– Arne tilmeldes.
Advis om udskiftning af kirkenet-pc –
udsættes ½ år.
Henvendelse vedr. kirkesangererhvervet.
Med udgangen af september måned
fratræder Jørgen Petterson embedet som
sognepræst på Sejerø.
Kirkesyn foretaget den 27. juni. Det er aftalt,
at tagrender på kirke og sognegård skal
renses, tagbrønde ved Viskinge kirke og
Aunsø gl. kirke skal suges og spules.
Synet er godkendt af Provsten, under
forudsætning af budgetmæssig dækning.
Poul Fog Mogensen kontakter tømrer for
udarbejdelse af tilbud på udskiftning af spær
mm på garagen ved præstegården, som skal
sendes til provstiudvalget til godkendelse,
inden stråtaget skiftes – sendes til
Provstiudvalget, når vi kender prisen fra
tømrer.
Opstart af undervisning af minikonfirmander
tirsdag, den 10/9 kl. 14.00.
Opstart af undervisning af konfirmander
torsdag, den 29/8 k. 13.45.

Beslutning
Sanne undersøger
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Dagsorden
-

-

Beslutning

Møde med frivillige er udsat til onsdag, den
28. august kl. 16.00.
Hjertestarter er kontrolleret, der er 75%
tilbage af batteriet. Lotte laver aftale om
eftersyn.
MobilePay oprettes ikke, da der kommer en
ny afgift på 49 kr./mdr. pr. 15. oktober 2019.
Formandsmøde den 3/9
3 stole skal repareres – Lotte kontakter
Mogens Nielsen.
Evaluering af afholdte arrangementer,
midsommer, pilgrimsvandring, kaffe i
præstegården.

9: Evt.
-

Punkt om datasikkerhed sættes på
dagsordenen til næste møde.

Mødet hævet kl. 20.40

Lotte Chorfixsen

Pernille Boserup

Kirsten Hansen

Bent Christensen

Bjarne Chorfixsen

Sanne B. Kristensen

