Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 21/11 2019

Blad nr.35

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Sanne Kristensen, Kirsten Hansen, Birthe Andersen, Bjarne Chorfixsen, Bent Christensen, Jane
Kristensen, Lotte Chorfixsen, Pernille Boserup
Tilhørere: Maria Johansen
Afbud:
Dagsorden

Beslutning

1: Godkendelse af dagsorden.

2: Godkendelse af referat af 24. oktober 2019

Godkendt
Godkendt

3: Godkendelse af årsregnskab 2018
-

Provstiudvalget har følgende bemærkninger
der skal behandles:
 Differencer på skyldige poster på konti
950000-980000, som ikke er afklaret

Det er nu rettet



Bankkonti skal løbende afstemmes



Lønangivelse af honorarer til SKAT



Køresedler, der ikke lever op til skattesty- Det er meldt ud, at der ikke sker afregning, hvis til og
fra adresser ikke er skrevet på!
relsens krav.

Det er vores ”problem-barn”. Nordea er ikke den
nemmeste at samarbejde med. Vi har prøvet.
Det gør vi fremover

4: Opretning af nedsunkne grave
-

Det fremgår af takstbladet, at prisen for
begravelsen bl.a. omfatter opretning og
efterfyldning med jord.

Til efterretning

5: Fællesgraven
-

Forslag til nyetablering

6: Nye møbler til sognegården
-

Bordene er tunge at flytte og må ikke slæbes
over gulvet. Stolene er ligeledes tunge at
flytte.

Forslaget godkendt

Kirsten kontakter firmaet Zederkof efter nytår for en
fremvisning af stole.
Jane kontakter Bondes møbler eller klassiske
møbler.dk for ændring af borde, evt. med hjul.
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7: Valg til menighedsrådet
-

Salen i Åvangen er reserveret til den 12. maj
2020 til orienteringsmødet.
Valgportalen på DAP er klar med rekrutteringsmateriale
Medio januar 2020 offentliggøres de endelige Afventer udmeldingen medio januar 2020
regler om valget.

8: Indvendig istandsættelse og udskiftning af
varmeanlæg i Viskinge kirke.
-

Stiftsøvrigheden finder ikke at kunne i mødekomme det ansøgte om at give en principiel
godkendelse af indvendig istandsættelse af
kirken, i henhold til den modtagne handlingsplan.

-

Stiftsøvrigheden godkender at menighedsrådet arbejder videre med sagen og beder om,
at menighedsrådet inddrager og overvejer
konsulenternes bemærkninger og forslag i
den videre beslutningsproces.

-

Klimamåling i kirken skal påbegyndes, jf.
varmekonsulentens anmodning.

-

Stiftsøvrigheden imødeser et konkretiseret
skifteforslag til godkendelse, vedlagt overslag
og en af Kalundborg Provstiudvalg godkendt
finansieringsplan.

-

Med ansøgningen skal medfølge dokumentation for vurdering af og kendskab til, at kirkens tag og fag er i god stand, jf. Nationalmuseets vejledning, da det er af betydning, da
der skal indhentes fondsmidler.

-

Af de 200.000 kr. til forundersøgelsen er der
57.037,70 kr. tilbage.

-

Arkitektfirmaet Mejeriet arbejder på en
kommentering der forelægges på mødet.

9: Førstehjælps kursus
-

Vi har abonnementskontrakt med Falck der

Målingerne er udført og resultatet er sendt til
Roskilde Stift den 13. november 2019

Jane indkalder ad hoc udvalget vedr. restaurering af
Viskinge kirke til møde.
I mødet den 21/3-2019 pkt. 13 består udvalget af
Jane, Matthias, Sanne og Ingrid.
Bygningskyndig Poul Fog Mogensen tiltræder
udvalget.
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bl.a. omhandler repetition af førstehjælp.
Kurset er aftalt til onsdag, den 8. januar 2020 Kurset tilbydes MR og ansatte.
kl. 12.00.
10: Kirkerne i gl. Bjergsted kommune
-

Logo ?

Sejerø og Gl. Aunsø fjernes. Godkendt.
Sendes til formænd for BBA og FS

11: Julearrangement
-

fredag den 20. december kl. 11.00

Ændres til tirsdag, den 17. december kl. 11.00.
Lotte handler hos slagteren i Bjergsted.

12: Evaluering af arrangementer
-

-

27/10 BUSK
3/11 Alle helgens dag
7/11 Fælles MR-møde i Bregninge
ERFA-gruppe for graverne
Næste fælles MR bliver den 26/3 2020 i
Føllenslev
14/11 Kim og Kristendommen
20/11 Sogneaften om Søren Kierkegaard

Jan Østergaard indkalder til det første møde i 2020

13: Planlægning af kommende arrangementer
-

30/11 Lystændingsandagt kl. 16.00

Sanne spørger Ingrid, Niels og Judith

-

8/12 Minikonfirmandernes afslutning

Er planlagt

-

10/12 De 9 læsninger kl. 19.00

-

15/12 julekoncert
26/12 Fællesgudstjeneste i Avnsø kirke
31/12 Nytårsgudstjeneste
2/1 Birthes 10 års jubilæum kl. 9.00
5/1 Helligtrekonger kl. 16.00 med fredagskoret
Nytårskur fredag, den 31. januar

Julekage, kaffe/the, portvin, sodavand serveres.
Kirsten, Bjarne, Bent, Lotte deltager.
Sanne spørger Helene, Ingrid, Britt
Gløgg og æbleskiver i sognegården

-

Pernille, Britt og Tina deltager
Lotte indkøber
Vin og kransekage, Lotte og Jane arrangerer
Jane arrangerer og inviterer

14: Deltagelse af personer udenfor rådet
-

Bl.a. aktivitetsudvalget og kirke- og
kirkegårdsudvalget

Godkendt
Pernille kontakter Britt
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15: Konstituering, gældende fra 1. søndag i advent
-

Formand (hemmelig afstemning)

-

Næstformand (hemmelig afstemning)
Kirkeværge
Kontaktperson
Kasserer
Sekretær
Aktivitetsudvalg

-

Kirke- og kirkegårdsudvalg

-

Bygningskyndig
Underskriftberettigede
Forretningsudvalg

Lotte Chorfixsen med 5 stemmer, Kirsten Hansen 1
stemme
Pernille Boserup med 6 stemmer
Jane Kristensen
Lotte Chorfixsen og Kirsten Hansen deler opgaven
Kirsten Hansen
Lotte Chorfixsen
Sanne Kristensen, Tina Christiansen, Pernille Boserup
og Britt Rasmussen
Bjarne Chorfixsen, Kirsten Hansen, Bent Christensen,
Pernille Boserup, Jane Kristensen, evt. Ingrid Maarup
Poul Fog Mogensen
Kirsten Hansen og Lotte Chorfixsen
Sanne Kristensen, Kirsten Hansen og Lotte Chorfixsen

16: Mødedage 1. halvår 2020
-

Forslag, den 3. torsdag i måneden, således:
16/1 (Sanne har ferie) – forslag 23/1
20/2
19/3
16/4
21/5 (Kristi Himmelfartsdag) forslag 14/5
18/6

Afholdes onsdag, den 22. januar 2020 på grund af
møde i Ubby den 23. januar

17: Orientering
-

fra medarbejderrepræsentanten

-

5-6/11 præstekonvent

-

20/11 Kirke- og kirkegårdsudvalget

-

Vedtægt for samarbejde mellem Finderup,
Reerslev, Viskinge-Avnsø, BregningeBjergsted-Alleshave og Sæby-Hallenslev
sogne om fælles regnskabsadministrationsfunktion og ansættelse af fælles regnskabsfører er nu underskrevet.

-

Klage over træk fra døre i Avnsø kirke

-

Fra 1. januar 2020 er Bregninge-BjergstedAlleshave sogne sammenlagt og har fået

Arbejder på pjece til de efterladte.
Har bedt graverne om en liste over materiellet med
årgang
Samarbejdet er udvidet med Vor Frue, Nyvang,
Buerup, Ubby og Røsnæs sogne.
Ny vedtægt skal underskrives, da man tilbyder
kirkegårdsadministration m.m.
Der er inviteret til informationsmøde i Finderup
Sognegård den 12. december 2019 kl. 17.00.
Tømrer er bestilt
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myndighedskode 9315
-

Et tilbud om tyverisikring

-

7/11 gravermøde

-

Skellet ved Viskinge kirke mod offentlig vej

-

Tilladelse til at fortsætte med 1 medlem i
undertal i menighedsrådet.

-

Henvendelse fra Jobcentret om ansættelse af Vi vil få problemer med 3F, da gravermedhjælper
en person med løntilskud i op til 4 måneder. bliver vinterfyret.

-

26/10 Kursus om god menneskelig ledelse

-

20/11 Kursus for formænd og næstformænd

-

Tilbud på IT-assistance

-

Organist hjælper Bregninge-BjergstedAlleshave i januar måned, hvis det er
foreneligt med egen ansættelse.

-

Referat fra Menighedsplejens møde den 13.
november 2019

-

Besigtigelsesrapport vedr. den tidligere
altertavle fra Aunsø Gamle kirke

-

Tilbud på Bibelen 2020 + Når Bibelen
oversættes til kr. 299,95

-

Sygemelding fra Vinni Jensen

-

Møde med Benny Lykkegaard, da der var fejl i
opmålingerne af kirkegårdene.

-

21/11 Fælles aktivitetsudvalg planlægger 75
året for Danmarks befrielse som et
fællesarrangement samt nytårskoncert i
2021.

18: Evt.
Mødet hævet kl. 21.10

Har tilskrevet Kalundborg kommune da skråningen
syd for kirkemuren er offentlig areal

Gospelkoret kan evt. vente med at starte op til
februar.

Sættes på dagsordenen på mødet i januar
Der bestilles 5 eksemplarer
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Lotte Chorfixsen

Bjarne Chorfixsen

Kirsten Hansen

Bent Christensen

Jane Kristensen

Sanne B. Kristensen

Pernille Boserup

