Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 24/4-2019

Blad nr.28

Kl.: 17.00

Formandens initialer: LC

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

2: Godkendelse af referat af 21. marts 2019

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Økonomi ved Kirsten Hansen og Lonni Jensen
-

Gennemgang af revisionsprotokol.
Bilag udsendt 11/3-2019

Gennemgået og taget til efterretning

-

Ny momsberegningsmetode.
Bilag udsendt 11/3-2019

Drøftet og har valgt den nye beregningsmodel C

-

Årsregnskab 2018 – bilag udsendt 3/4 -2019

-

Ny regnskabsinstruks

-

Forslag til driftsbudget 2020
Der skal tages højde for øgede udgifter til ITbrugerafgifter, genoptagelse af indbetaling af
forsikringspræmie, konsekvenser af den nye
ferielov.

-

-

Viskinge-Avnsø Sogns Menighedsråd
CVR-nr 68615119
Regnskab 2018
Afleveret d. 25-04-2019 08:43
Godkendt og underskrevet

Da der er problemer med adgangen til lønsystemet
og sognekode 7251, er lønbudgettet tillagt 4% som
anbefalet. Det foreløbige budget viser et overskud på
10.000 kr.
Forsøger at indarbejde 40 timer til kirke- og kulturmedarbejder samt 1 måned mere til gravermedhjælper.
Budgettet forventes godkendt på næste møde, den
Aftale om pensionsforpligtelse for folkekirken 16. maj 2019.
fra 2021 betyder vi skal aflevere et beløb,
svarende til 1,22% på drift- og anlægsbudget- Til efterrretning
tet.
Anlægsønsker for 2020:
Kr. 6.000 4 x hejs til lysekroner i Viskinge
kirke
Kr. 12.000 Ny orgelbænk til Viskinge kirke
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Dagsorden
-

-

-

Kr. 10.000 Avnsø kirke - ny projektør ved
mosaikbilled
Kr. 15.000 Større vindue i graverbygning i
Viskinge mod øst
Kr. ? Lys til indkørsel ved præstegård
Kr. 10.000 Bærbar computer til undervisning
Kr. 64.000 Interaktiv whiteboard til sognegården
Kr. 100.000 Udskiftning af spær på garage
ved præstegården, inden udskiftning af
stråtag.
Kr. 80.000 luft/luft varmepumper til
graverbygning og værkstedsbygning
Kr. 92.500 ny løvsuger til Avnsø
Kr. 25.185 Opmåling af Viskinge kirkegård og
klargøring til Skovbo Data.
På mødet den 18. januar 2018 har MR
vedtaget at udskrivning af fakturaer
overdrages til Lonni. Lonni har fået fuld
beskæftigelse og ønsker ikke opgaven.

Beslutning

Udskydes til 2021

Indarbejdes i budget 2020

Kontakter Provstiudvalget

-

Konsultationsrunde med Provstiudvalget den Kirsten og Lotte deltager
4. juni 2019 kl. 16.45

-

Oprettelse af mobilePay/MyShop?
Kr. 999,00 i oprettelsesgebyr og 0,75 pr.
transaktion.

Ja, Kirsten arbejder videre med opgaven.

4: Orientering fra formanden
-

26/3 debataften i Bregninge sognehus om
folkekirkens styre og værdier i et kommende
nyt folketing. Kirsten, Matthias og Bent
deltog.

En meget spændende aften, men få deltagere

-

30/3 Stiftdag. Kirsten, Jane og Matthias
deltog.

En god oplevelse

-

Visionsdag, den 6. april 2019
År 2019 er planlagt.
Vision – at skabe god stemning for alle og
have tillid til hinanden.

God dag, god stemning.

Undervisning af minikonfirmander.
Kirsten Hansen har tilbudt at undervise.

Stillingen opslåes ledig i ugeaviserne.
Udvalg, bestående af Sanne og Lotte, nedsættes.

-

-
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Dagsorden
-

Skabe depotplads til kreativ værksted

Beslutning
Problemet er løst ved køb af kasser, til opbevaring af
materialer. Kasserne kan stå på værkstedet og hentes til sognegården ved brug.

5: Orientering fra præsten
-

Babysalmesang fortsætter fra fredag.

-

Tilbyder vi sang med dagplejere?

Til efterretning
Ja, hvis dagplejerne ønsker at fortsætte i efteråret.
Udgift kr. 6.000,00

6: Orientering fra kirkeværgen
-

Igangsat anlægsarbejde i Avnsø kirke:
Repr. af kapeldør
2 vinduer i graverbygning
1 ny kælderdør
Udskiftning af låge i kirketårn
Maling af tårnlåger og kirkedør
Maling af 2 små vinduer
Maling af kapeldør
Maling af dør til kor, i alt kr. 58.045

Til efterretning

-

Repr. af 4 kirkekroner i Viskinge kirke og isat
led-pærer pris kr. 32.500.

Arbejdet udføres, men led-pærer til dæmper
undersøges nærmere. Hvis det er matte pærer,
monteres der ikke dæmper på.

-

Nedlagt træ ved Avnsø kirke

-

Salg af præstegårdsjord

Er fjernet af entreprenør og faktura sendes direkte til
skadevolder ifølge aftale.
Udsat

7: Orientering fra kontaktpersonen
-

Gravermøde den 28. marts 2019
Næste gravermøde den 25. april 2019

Til efterretning

8: Orientering fra medarbejderrepræsentanten
-

Sigtevæv
Skilte på kirkegårdene
Ændret arbejdstid og åbningstid på
kirkegårdskontoret.

9: Orientering fra Aktivitetsudvalget

Aftales på gravermødet
Kirke- og kirkegårdsudvalget
Fra 1. maj 2019 ændres arbejdstiden til tirsdag og
torsdag fra 8 – 15.
Åbningstiden tirsdag fra 9 – 12 og torsdag fra 11.30 14.30.
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Dagsorden
-

Beslutning

Mødet den 28. marts 2019 med forslag til
kommende arrangementer:
5. september kl. 19.00 sangaften med Lasse
Skovgaard
26. oktober Halloweenarrangement i Aunsø
gl. kirke for børn

Pylle er tovholder – ændres, evt. til 2/11, idet der
afholdes BUSK denne weekend.

15. september Høstgudstjeneste i Viskinge
22. september Høstgudstjeneste i Avnsø
7. november Spil dansk
15. december Julekoncert i Viskinge kirke
-

Møde den 5. april i fælles aktivitetsudvalg:
26. september – foredrag i Bregninge med
Lars Bang og jazzmusik og forbindelsen til
kristendommen (2.000 kr.)
10. oktober - fælleskocert med Jazzprom i
Avnsø kirke (13.000 kr.)

10: Planlægning af kommende arrangementer

Den 7. november er der arrangeret fælles MR-møde i
Bregninge for både ansatte og MR. Spil Dansk aften
bør ændres.

MR siger nej tak denne gang.

Hvem har ansvaret?
Pylle sørger for kaffe og the
Bjarne flytter klaver fra sognegården
Tina spør´Phillip om højtalere

-

30. maj kl. 11.00 – MC i Aunsø gl. kirke Kr.
Himmel-fartsdag – der spilles Kim Larsen

-

Grundlovskoncert den 5. juni kl. 16.00 i Avnsø
kirke. Bel Continokoret fra Slagelse deltager
Arne åbner kl. 14.00
og har brug for der åbnes kl. 14.00.

-

Midsommergudstjeneste den 21. juni kl.
Arne griller
17.00 med efterfølgende spisning i sognegårHelene laver salat
den.
Hvis gospelkoret deltager, kan de så spise
Ja, men de skal huske tilmelding
med gratis, på lige fod med de ansatte?
Gospel underholder 2 x 15 min.

-

28. juli præstegårdskaffe

-

4. august morgenandagt i Aunsø gl. kirke kl.
Sanne prøver gåturen og rykker evt. til kl. 11.00 i
9.00 – vandring til Bjergsted kirke til kl. 10.30
Bjergsted.
Kaffe og boller i Bjergsted
Tina bager boller
Lotte har kaffen klar i Bjergsted

Planlægges på næste møde
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Dagsorden

Beslutning

11: Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg
-

Mødet den 28. marts 2019
Tuahæk ved fællesgrav fjernes
Kaprifolier plantes ved rosenbuerne.
Nye træer med mistelten er plantet.
Viskinge kirkegård gennemgåes med henblik
på fjernelse af for høje buske/træer.
Ved fredstidens udløb nedlægges gravsteder,
medmindre de forlænges.
Ved skovkirkegården etableres en snoet sti.
Urnepladser opmåles og optegnes. Der laves Til efterretning
et hul i hækken fra trappen.

12: Forslag til vedtægt for skovkirkegård
1. Der må kun nedsættes urner i området
2. Der må kun plantes løgplanter
3. Der må kun sættes en stolpe med navneplade
eller ingenting
4. Buketter må lægges på gravstederne
5. Pude eller krans til jul?
Der må ikke forefindes lys, urtepotter og
plastikblomster m.v. på skovkirkegården.
13: Orientering fra ad hoc udvalget
om restaurering af Viskinge kirke

Nyt forslag fremsendes til godkendelse
Intet nyt

14: Evt.
Provsten holder ferie i perioden 1. – 5. maj.
Tur til Fredericia – Helene, Pylle, Sanne og Kirsten
deltager.
Skråningen ved kirkemuren – forslag om lav
beplantning i stedet for græs. Forsøges på et mindre
område i efteråret.
Mødet hævet kl. 21.05

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Jane Kristensen

Pylle Quaade

Bjarne Chorfixsen

Sanne B. Kristensen

