Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 14/5-2020

Blad nr. 40

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

2: Godkendelse af referat af 23.april 2020 og 6. maj
2020

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Kvartaltrapport 1/1 – 31/3 2020
-

Viser et forbrug på 22,8%
Bilag vedhæftet

4: Forslag til driftsbudget 2021
-

Ligningsbeløbet til drift udgør kr. 2.502.035,Forslaget udviser et overskud på kr. 809,-

Godkendt
Viskinge-Avnsø Sogns Menighedsråd
CVR-nr 68615119
Budget 2021
Afleveret den 14-05-2020 kl. 19:23

5: Forslag til anlægsbudget 2021
-

23.850 Orgelbænk til Avnsø kirke
13.000 Industriopvaskemaskine til sognegården
425.000 Merudgifter garage præstegården
9.322 Bænke Viskinge kirkegård
96.000 Nye lette stole til sognegården
30.000 kalkning og istandsættelse af
kirkemur ved Gl. Aunsø kirke
25.000 løbende renovering af kirkemur ved
Viskinge kirke
Havetraktor i Viskinge sættes på anlægsbudgettet i
2022

6: Menighedsrådsvalg - Oplæg og debat
- Hvordan synliggør vi menighedsrådet?
- Hvordan får vi flere i kirke?
- Udfordringer i CORONA-tiden
- Hvad gør vi når kirken skal være lukket?
- Hvor er kirken når kirkedøren er lukket?

Medtages til debatten
Folderen til menigheden udarbejder vi selv som
tidligere.

Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Dagsorden

Beslutning

-

Skal vi fortsætte med virtuel gudstjeneste?

-

Orienterings- og menighedsmødet den 9. juni Afholdes søndag, den 19. juli 2020 efter
gudstjenesten og kirkekaffen i sognegården.
er udsat og skal afholdes senest den 21.
august 2020 samt annonceres senest 14 dage
før, ligeledes fra prædikestolen.
Fællesannonce bliver ikke udarbejdet.

7: Kvartalsplan 2. og 3. kvartal
-

Revideret 14/5 og udsendt

Godkendt

8: Medarbejderhåndbog
-

Tilrettes/revideres?

Tilrettet med sammenlægning af sogne.
Gave ved runde fødselsdage er indskrevet

9: Kirke- og kirkegårdsudvalget
-

7/5 Besigtigelse af kirkegårde og drøftelse af
service af maskiner og materiel

-

Fornyelse af hække ved gravsted GL455 og
456

-

Årlig serviceeftersyn af kistevogne
Årlig serviceeftersyn af varmepumper

Udskiftes ikke på nuværende, men må afvente en
helhedsplan for området. Jane skriver til
gravstedsejer.
Kontrakt indgåes og kr. 5.000 er indarbejdet i driften
Kontrakt indgåes til kr. 2.300, der tages af driften.

10: Evaluering af arrangementer
-

4. og 5. maj – arrangementer ved Åvangen og Gode arrangementer
Mindestenen ved Svebølle skole
Videoandakt på facebook og hjemmesiden
Flot klaret og positive kommentarer

11: Planlægning af kommende arrangementer

HVEM GØR HVAD?

-

4/6 Provstesyn i Avnsø
11/6 Provstesyn i Viskinge med frokost
21/6 Midsommer kl. 17.00

Janes ansvar
Det klarer Jane
Afholdes som tidligere med grill og max. ialt 50
deltagere. Pris 50 kr.
Jane og Kirsten laver salater, Lotte kartoffelsalat
samt bestiller og henter kød ved Bjergstedslagteren.
Pølser køber ved tilbud.

-

19/7 Kirkekaffe i sognegården og
efterfølgende orienteringsmøde

Der serveres sandwich og kage

Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Dagsorden

Beslutning

12: Orientering
-

Fra medarbejderrepræsentanten

-

1/5 opdateret vejledning til begravelser

-

14/5 Kirkeministeriet har ændret i sin tolkning af reglerne ved deltagelse i udendørs
begravelser og bisættelser

-

2/6 Kvartalsmøde RAS kl. 17.30

Kirsten og Lotte deltager

-

Konsultationsrunde med Provstiudvalget

Den 30. juni kl. 16.30 – Kirsten og Lotte deltager

-

Gospelkoret starter op igen i september

-

12/5 Biskoppens tilladelse til at fortsætte
med 1 medlem mere i undertal

-

18/5 Genåbning af kirker – vejledning er
endnu ikke modtget

-

28/5 konfirmandundervisningen genoptages,
men vejledning mangler

-

Diakonale tiltag

13: Evt. Torsdagskaffen

Mødet hævet kl. 21.30

Starter igen den 28. maj kl. 9.00

