Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 18/6-2020

Blad nr.41

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt
Nyt punkt om Skovkirkegård medtages

2: Godkendelse af referat af 14. maj 2020

Godkendt

3: Vurdere driftsomkostningerne
-

I 2019 er der udbetalt kr. 11.545,02 i kørselsgodtgørelse med høj takst.
I henhold til Personale Administrative Vejledning afsnit 21.3 udgifter til tjenesterejser, er
det kun merudgifter, som den ansatte har
haft til transport, der kan refunderes.
Dette betyder, at kun udgifter, ud over de
sædvanlige udgifter til den daglige transport
mellem hjemmet og arbejdspladsen, der kan
refunderes.
Hovedregel er, at den lave sats anvendes på
kørsel i privat bil. Den lave sats dækker de
variable udgifter, som benzin, dækslid,
værditab og vedligeholdelse.
Udbetaling af den høje sats kræver, at
tjenestestedet udfærdiger en skriftlig
kørselsbemyndigelse.

-

Hvordan kan vi spare på kørsel?

Der godkendes kun kørsel med lav takst.
Medarbejderhåndbogen tilrettes.
Køresedler afleveres sammen med timesedler og
månedsvis.

Lotte kontakter Benny Lykkegård for formalier.

4: Garage ved Viskinge Præstegård
-

Kirkeministeriets bygningskonsulent Michael
Madsen har udarbejdet en udtalelse, hvori
han foreslår en enklere og billigere løsning
ved at nøjes med at udskifte stråtaget på den
eksisterende spærkonstruktion og nødvendige reparationer af træværket. Udtalelsen kan
ses på DAP.

Afventer udtalelse fra Provstiets bygningssagkyndige
der deltog ved Provstesynet i Viskinge Præstegård
den 11. juni 2020.
Udgiften kan behandles ved budgetlægningen den
30. juni.
Beplantning tæt på bygningen fjernes.
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Dagsorden

Beslutning

5: Menighedsrådsvalg
-

Folder til menigheden, bilag tidligere udsendt Godkendt og fremlægges ved midsommerarrangementet
Valgkursus – nu som e-læring
Til orientering

-

15/9 planlægning af valgaftenen

Udsættes til næste møde

6: Kvartalsrapport
-

Er der rettelser?

Nej

-

5/9 udflugt til København?

Udsættes, da det er en sogneudflugt forventes det at
Præsten deltager. Sanne kontakter Arnth Ravn

7: Evaluering af arrangementer
-

-

-

4/6 Provstesyn i Aunsø gl. kirke
Provsten kontakter NATMUS for drøftelser
om kirken

Til efterretning

4/6 Provstesyn i Avnsø kirke
Kælderrum kalkes (2004) pris?
Sikkerhedswire på knebel mangler (2012)
Kitning af vinduer eftergås og males
Nedløb mod nord og syd repareres
Lyskasse skal repareres
Murværk ved opgang til prædikestol repareres

Jane indhenter en pris til anlægsbudget 2022
Pia undersøger, om der skal sættes wire på
Jane bestiller maler
Jane bestiller blikkenslager
Jane bestiller murer
Jane bestiller

Graverbygning:
Bygning kalkes
Vinduer mod nord eftergås
Døre skal males
Udvendig afdækning af varmepumpe
Porten skal skiftes
Etablere udluftning i garagen

Medtages i budget 2022
Jane bestiller håndværker
Jane bestiller håndværker
Jane bestiller afdækning ved Ronni
Medtages i anlægsbudget 2022
Jane bestiller murer

11/6 Provstesyn i Viskinge
Garage ved præstegården
Tag midlertidig afdækkes med pressenning

Jane foranlediger

Viskinge kirke
Luger i tårn males
Hovedlåge skal males
Udvendige vinduer skal males

Anlæg 2019 – Jane kontakter maler
Begge låger males af graver
Afventer projekt renovering
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Dagsorden
Graverbygning
Vinduer og dør skal skiftes
Tagrender skiftes til zinktagrender
Males indvendig

Værksted
Gelænder ved affalddepot skal males
Toilet skal males
Beplantning fjernes
Males indvendig

Beslutning
Anlægsbudget 2022
Bestilles af Jane
Foretages af graver
Der skal være adgang til det offentlige toilet i
graverbygning.
Ved graver
Ved graver
Ved graver
Ved graver

8: Kirkegårdsprotokol
-

Fritage kirkeværgen for at føre protokollen
manuelt.
Graverne fører protokollen både manuelt og
elektronisk.

9: Planlægning af kommende arrangementer

Godkendt
Kirkeværgen kontrollerer protokollen en gang om
året.
Beslutningen tilsendes Provstiudvalget
HVEM GØR HVAD?

-

21/6 Midsommer – 32 tilmeldte

Arne griller
Jane og Kirsten laver salater
Lotte kartoffelsalat
Bjarne agurkesalat
Lotte bestiller og henter kød ved Bjergstedslagteren
Lotte sørger for drikkevarer
Hvad mangler vi? Remoulade!
Vi mødes og arrangerer fra kl. 15.30

-

19/7 Kirkekaffe og orienteringsmøde
Karsten Arnth er dirigent

Jane sørger for sandwich
Pernille kommer med kage
Drikkevarer – øl, vand og kaffe
Lotte sender materialet til Karsten
Det er valgudvalget der byder velkommen

-

20/8 Gudstjeneste på Vesterlyng

-

6/9 Høstgudstjeneste i Avnsø

Sanne kontakter harmonikaspillerne

-

13/9 Høstgudstjeneste i Viskinge

Planlægges på næste møde

10: Planlægning af aktiviteter i mangel af et
aktivitetsudvalg
-

Børnegudstjeneste eller familiegudstjeneste

Evt. med leg og picknik

-

Efterår 2020

-

Sognegårdens 10 års jubilæum 8/11

På grund af Covid-19 er der mange arrangementer,
der er udskudt til efteråret.
Evt. spil dansk
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Dagsorden
-

Forår 2021

11: Teamsamling for unge mellem 13 og 19 år

Beslutning
Afventer det nye råd
Arbejdes der videre med

12: Fælles regnskabs- og administrationsfunktion
(RAS)
-

Drøftelse af ny vedtægt 2021, der skal
underskrives den 11. august 2020, bilag

Godkendt

-

Referat fra kvartalsmødet den 2. juni 2020,
bilag

Til efterretning

-

Det nye menighedsråd skal, på det konstituerende møde, vælge en kandidat til bestyrelTil efterretning
sen i RAS

13: Hjemmesiden
-

Rådet har tidligere vedtaget, at opslag på
facebook ligeledes skal på hjemmesiden

Opslag, der både skal på facebook og hjemmesiden,
skal sendes til Torben Hansen, der sætter det på
hjemmesiden og facebook. Fordelen er, at når man
åbner facebook, ledes man til hjemmesiden.
Torben varsles, da vi ikke kan forvente han arbejder
24/7.

-

Sanne vil gerne lave en aftale med Torben om
et månedligt møde, bl.a. for at planlægge
Godkendt
kirkesiden.
Sanne lægger på facebook, hvad der ikke skal på
hjemmesiden så som teksten til søndagens gudstjeneste eller andet.

14: Mødedage i 2. halvår 2020
-

Forslag 3. torsdag i måneden således:
20/8, 17/9, 15/10 (uge 42), 19/11

16/7, 17/9, 22/10, 19/11

15. Skovkirkegård
-

Kirsten har fået vejledning af Steen fra Sct.
Olai Kirkegård

Arne måler op og registrerer hvor der kan nedsættes
urner. Stien tegnes op.

16: Orientering
-

fra medarbejderrepræsentanten

Ingen

-

Vi er kunde i JYSK med 8% rabat også på
tilbudsvarer

Kortet, der skal benyttet i forretningen, administrerer Birthe
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Dagsorden
-

Planlagte ferier:
Arne 6 – 26/7
Pia 27/7 – 16/8
Maria 20/7 – 2/8
Helene 6 – 19/7 og 17 – 23/8
Tina 13/7 – 2/8
Sanne 20/7 – 9/8

-

Arealkrav er lempet – 4 m2 gulvareal til 2 m2,
hvis deltagerne overvejende sidder ned. Der
er fortsat afstandskrav på 2 m ved sang.

Beslutning

Lotte deltager
-

11/8 Kvartalsmøde i RAS

-

19/8 Budgetsamråd vedr. budget 2021

-

Ny procedure ved bygge- og istandsættelsessager (DAP)

-

17/6 kirke- og kirkegårdsudvalget

Lotte deltager

Vi bekæmper ikke muldvarpe på Aunsø gl. kirkegård

-

Ad hoc udvalget vedr. restaurering af
Viskinge kirke

-

Sognegården er udlånt fredag, den 19/6
mellem 14 og 16 til mægling

-

Kirsten bestiller hyndeboks og Bjarne afhenter

17: Evt. Medarbejdermøde og visionsdag

Mødet hævet kl. 21.30

Jane forsøger at indkalde til møde onsdag, den 9/92020

Medarbejdermøde planlægges på næste møde

