Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 21/3-2019

Blad nr. 27

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

2: Godkendelse af referat af 21. februar 2019

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen
-

Gennemgang af kasseeftersynsprotokol.
Bilag udsendt 11/3-2019

Udsat

-

Ny momsberegningsmetode.
Bilag udsendt 11/3-2019

Udsat

-

Årsregnskab 2018 – bilag eftersendes

Udsat, der søges om udsættelse af afleveringsfristen
den 1. april 2019.

-

Udskiftning af stofledninger i 4 lysekroner og
udskiftning af pærer til LED-pærer i lysekroner bør foretages i 2019.

Jane kontakter elektriker for igangsætning af
arbejdet, der ikke kan vente til 2020.

-

Køb af 1 knælestol K2S Kraft seat indkøbes
inden grandækning.

Maria køber en knælestol.
Arne og Pia kan købe en hver, hvis de kan bruge den.

-

Indkøb af kontorartikler.

Alle kontorartikler indkøbes af Birthe

-

Forslag til driftsbudget 2020

Det foreløbige budget 2020 skal afleveres senest den
15. maj 2019

-

Anlægsønsker for 2020:
Kr. 6.000 4 x hejs til lysekroner i Viskinge
kirke
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 mosaikbilled
Kr. 15.000 Større vindue i graverbygning i
Viskinge mod øst
Lys til indkørsel ved præstegård

-

Jane indhenter tilbud
Jane indhenter tilbud
Undersøges om facaden må ændres
Beskrivelse og pris mangler
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Dagsorden
-

-

-

Kr. 6.000 Bærbar computer til undervisning
Kr. 12.000 Interaktiv whiteboard til sognegården
Udskiftning af spær på garage ved præstegården, inden udskiftning af stråtag.
Kr. 80.000 luft/luft varmepumper til
graverbygning og værkstedsbygning

Beslutning

Evt. nedrivning af garage og ny opføres

Kirkens Forum i Fredericia torsdag, den 26.
september 2019 – tilmeldingsfrist den 13/3.
Helene deltager gerne.

Kirsten planlægger

Opkørsel til sognegården udbedres senest
onsdag, den 27. marts for kr. 5.000

Til efterretning

4: Godkendelse af tilrettet handlingsplan for
indvendig restaurering af Viskinge kirke
-

Revideret handlingsplan er udsendt 6/3.

-

Projektforslag til nyt varmesystem i kirken og Fjernvarme anbefales
tilhørende bygninger, udført af SEAS-NVE
Til efterretning

Godkendt

5: Orientering fra formanden
-

Menighedsrådsforeningen inviteret til åbent
debatmøde om folkekirkens værdier og styre
den 26. marts 2019 kl. 19 – 21.
Matthias, Bent og Kirsten deltager
Tilmeldingsfrist den 24. marts.

-

Forlængelse af udlån af tidligere alterbilled.

-

Menighedsrådsforeningens generalforsamling den 26. februar 2019.
Jane Kristensen er valgt som delegeret til
Landsforeningens delegeretmøde på Nyborg
Strand fra fredag, den 10. – søndag, den 12.
Til efterretning
maj 2019. Menighedsrådsforeningen betaler.

-

Tilmelding til deltagelse i fællesgudstjeneste
på Amfi, 2. pinsedag, den 10. juni 2019 kl.
11.00.

-

Forlænges til retningslinjer for dets istandsættelse
foreligger fra Nationalmuseets kirkekonsulenter

Deltager

Har vi hængepartier?
Visionsdag – bestilling af smørrebrød mangler Mangler tilbagemelding og hvem der henter
samt planlægning af dagen
smørrebrødet hos Bjergsted Slagteren senest kl.
12.00
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Dagsorden
6: Orientering fra præsten
- Lisbeth Larsen takker for denne gang, har
været glad for at være her og roser personalet.
7: Orientering fra kirkeværgen
- Salg af præstegårdsjorden
-

Indtrængning af regn i sognegården

-

Tårnluger i Avnsø kirke, 1 udskiftes 5.000 kr.
Tårnluger males i Avnsø kirke 10.000 kr.
Udskiftning af profilbrædder ved kapel
Maling af kapeldøre kr. 2.600
2 vinduer i kælder males kr. 2.100
Ny dør til kælder, pris mangler

8: Orientering fra kontaktpersonen
- Gravermøde den 28. februar 2019

-

Nyt ansættelsesbevis for personlig assistent
Vinni Jensen.

-

Kordegn sygemeldes fra 25. marts 2019

9: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
- Arbejde på kistegrave, der falder sammen.

Beslutning

Dejligt

Jane kontakter Jørn Noe og evt. Benny Lykkegaard
for prisfastsættelse og vejledning
Utæthed loddet, der skal evt. udskiftes en loftsplade

Arne er formand for en ERFA-gruppe under
graverforeningen, men der har ikke været afholdt
møde.
Afregnes for faktisk udført assistance, som fremgår af
opgørelsen, med max. 20 timer/uge. Kalundborg
kommune refunderes 100%.
Telefonen passes af Christina eller Henrik i uge 13.
Herefter er Sanne tilbage.
Nye kistegrave udføres som ”indianergrave”.
Overskudsjord bortkøres ikke, men opbevares og
renses gennem sold.

10: Orientering fra Aktivitetsudvalget
-

Næste møde den 28. marts.

-

Der er fælles aktivitetsudvalgsmøde i
Bregninge fredag, den 5. april.

11: Planlægning af kommende arrangementer
-

7. april - Sannes jubilæum

-

11. april - Sogneaften foredrag om Harald
Blåtand

-

18. april - Påskemåltidet til 60 kr.

12: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg

Helene indkalder. Lotte deltager ikke ifølge aftale
med Helene.
Til efterretning
Tærter, salat og brydebrød til 30 personer bestilles
hos Kim Koch i Ubby til 85 kr./person. Vi skal selv
hente. Helene kommer med 4 lagkager.
Kage bestilles hos bageren
Tilmelding til Helene på hebura50@hotmail.com tlf.
23113575 eller Lotte tlf. 4040320
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Dagsorden

Beslutning

-

Møde den 6. marts 2019, referat udsendt 21.
Lågen mod grusparkeringen efterses af produktionsmarts.
skolen.

-

Permanent nedlæggelse af gravsteder mod
vest på Avnsø kirkegård.

-

Næste møde den 28. marts

13: Ændring af ad hoc udvalgets sammensætning
vedr. restaurering af Viskinge kirke
- På mødet den 18. maj 2017 blev udvalget
nedsat med Pernille Boserup, Bent
Christensen, Kirsten Hansen, Matthias
Kristensen, Sanne Kristensen, Jane
Kristensen, Pylle Quaade.
Senere er Ingrid Maarup tiltrådt.
Bjarne og Lotte Chorfixsen har ligeledes
deltaget i nogle møder.
Nu er handlingsplanen godkendt af Menighedsrådet og der skal tages stilling til om
udvalget er alt for stort til det fremtidige
arbejde, idet Udvalget kun kan indstille til
Menighedsrådet, der er den besluttende
myndighed.
14: Evt. gavekasse

Omlægges ved fredstidens udløb.
Tages med på visionsdagen, hvad der skal ske i de
tomme ”huller”.

Fremadrettet er det kun
Jane, Matthias, Sanne og Ingrid, der deltager og
kommer med indstillinger til menighedsrådets
godkendelse.
Dem der vil være med i fællesgaver afleverer 20
kr./mdr. til Birthe, der administrerer kontoen.

Mødet hævet kl. 20.45

Lotte Chorfixsen

Jane Kristensen

Kirsten Hansen

Bent Christensen

Bjarne Chorfixsen

Lisbeth Larsen

