Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 22/1-2020

Blad nr.36

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

2: Godkendelse af referat af 21. november 2019

Beslutning
Punkt med tilbud på mikrofoner tilføjes
Godkendt

3: Opgradering af de trådløse mikrofoner
-

-

Tilbud på udskiftning af trådløse
mikrofonsystemer i Viskinge sognegård, samt
ekstra trådløse mikrofonsystemer i Viskinge
og Avnsø kirker.
1) Sognegården
kr. 14.000
2) Viskinge og Avnsø kirker
kr. 21.500
3) Mikrofonstativer
kr. 1.600
I alt
kr. 37.100
Årligt eftersyn alle 3 steder
kr. 4.625

Jane sender accept, dog undersøges om G5 mobilt
bredbånd er nødvendigt i sognegården, da vi har
WIFI i sognegården.
Årligt eftersyn indarbejdes i budgettet.

4: Valg til Menighedsråd
-

Se valgportal på DAP
Brugernavn: 9312@SOGN.DK
Kodeord: valg2020

5: Salg af præstegårdsjord

Landsdækkende annonce sættes på hjemmesiden.
Valgkursus 2020:
Jane tilmelder sig i Slagelse den 11. marts samt
Sanne og Kirsten.
Jane kontakter Pernille
Jane kontakter Gefion

6: Besigtigelsesrapport
-

vedr. den tidligere altertavle fra Aunsø Gamle Afventer Provstesynet.
kirke
Jane kontakter Jørn Noe

7: Regnskabssamarbejdet for Kalundborg Provsti
-

Ny tiltrædelsesaftale

Godkendes

-

Revurderet vedtægt for regnskabskontoret

Godkendes
Der afholdes kvartaltmøder 4/2, 5/5 og 11/8.
Lotte og Kirsten deltager.

Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Dagsorden

Beslutning
Indtil videre fakturerer graverne selv

8: Undervisning af mini-konfirmander
-

Evaluering af efterår 2019
Har afholdt møde med de frivillige hjælpere

Lidt mere fagligt ønskes.
Hvad vil vi med minikonfirmander?
Behandles på næste møde

9: Opstart af studiegruppe tirsdag, den 7. januar
-

”Johannes Evangeliet”

Til efterretning

10: Pjece til efterladte
-

Kirke- og kirkegårdsudvalget har tilrettet
pjecen til efterladte, bilag vedhæftet.

Drøftet
Sanne laver et oplæg til næste møde

11: Evaluering af arrangementer
-

30/11 Lystænding med spejderne

-

10/12 De 9 læsninger med Vestsjællands
Kammerkor

-

15/12 Julekoncert med Gospelkor

-

Gudstjenester for dagplejere, børnehaver, og OK
skoler 0 -3. klasse og 4. – 6. klasse

-

Gudstjenester juleaften

OK

-

Gudstjeneste nytårsaften, 20 – 25 deltagere

Afholdes med frivillige

-

5/1 Helligtrekonger med Fredagskoret

Godt arrangement

-

8/1 Hjertestarterkursus

Vi skal huske at indhente tilladelse hos politiet til
fakkeloptog
Skal være søndag eftermiddag i Avnsø kirke

Fremover med nogen udefra

Godt kursus

12: Ansvarsfordeling
Præciseres ved hvert arrangement
13: Planlægning af kommende arrangementer
-

31/1 Nytårskur

-

23/2 Fastelavnsgudstjeneste
26/2 foredrag om H.C.Andersen ved Arnth
Ravn
24/5 Sogneudflugt

-

Visionsdag

HVEM GØR HVAD?
34 deltagere, Jane dækker borde, men skal have
hjælp til bordopstilling. Kirsten og Lotte laver salat.
Kirsten hjælper 22/2 kl. 14.00 med pyntning af kirken
Jane laver kaffe, Lotte bestiller kage ved bageren.
Der benyttes ikke engangskrus.
Sanne kontakter Sct Bendts kirke og Fjenneslev kirke.
Kirsten undersøger spisemuligheder i området.
Afholdes onsdag, den 25. marts kl. 13.00 – 17.00

Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Dagsorden
-

Påskeløb for 3. klasse

14: Vask i sognegården

Beslutning
Forsøges arrangeret i samarbejde med skolen
Der opsættes vaskemaskine på handicaptoilettet

15: Orientering, bl.a. fra stående udvalg
-

-

-

-

-

Fra medarbejderrepræsentanten
Kirkegårdskonferencen 2020 torsdag, den 5.
marts på Nyborg Strand – Arne deltager
Inspirationsdag om gerontologi fredag, den
31/1 i Vipperød – tema: Veje at gå i
samarbejde mellem kirke og kommuner.
Børnekonfirmandundervisning & salmesang
for børn i Klostermarkskirken i Ringsted den
4/3 kl. 10 – 15
Kurser for menighedsrådsmedlemmer, bl.a.
valgkurser
DitoBus tilbyder planlægning og bustransport
til et udflugtsmål.
NORDEA indfører negativ rente fra 1. februar
på -0,75% på indestående over 750.000 kr.
pr. person. (vi er 2.492 medlemmer)
23/1 Temaaften i Ubby – om gudstjeneste,
dåb og nadver – 5 tilmeldte herfra
8/1 Kirke- og kirkegårdsudvalget
16/1 gravermøde
Fælles MR er flyttet fra 26/3 til 1/4
Lonni har orlov fra 23/1 til 9/2
Bregninge har ansat ny organist pr. 1. februar 2020
Tina hjælper gerne i Bregninge til 15/2
Opstart af gospel 4/2
Anlægsarbejder 2019 – overslag på udgifter
ved udskiftning af stråtag på garage ved
præstegården afsendt til Provstiudvalget
Anlægsarbejder 2020
Ad hoc gruppen vedr. restaurering af Viskinge
Jane indkalder gruppen
kirke
Kirsten indkøber hyndeboks til tæpper og
vattæpper til babysalmesang.
Sanne indkøber nadversæt i kuffert

16: Evt.
Mødelokale i sognegården er udlånt fredag, den 31/1
kl. 15 – 16 til konfliktmægling

Mødet hævet kl. 21.45

