Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 20/2-2020

Blad nr.37

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

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

2: Godkendelse af referat af 22. januar 2020

Beslutning
Godkendt
Godkendt

3: Udtrædelse af Rådet
-

Bent Christensen ser sig nødsaget til at
udtræde af Rådet på grund af sygdom

Godkendt. Dispensationsansøgning til Roskilde Stift,
at vi fortsætter med 5 medlemmer perioden ud

4: Tilbud på demonstrering af varmestyring i Viskinge
kirke
-

Varmebesparelse på ca. 20.000 kr.
Tilbagebetalingsperioden er under 2 år

5: Hvad vil vi med minikonfirmander?

Godkendt, Jane kontakter firmaet
4. klasses elever og om foråret.
Næste hold starter op i 2021

6: Pjece til efterladte
-

Udsendt som bilag 18/2 2020
Se vores hjemmeside ”Når nogen dør”

Godkendt

7: Planlægning af visionsdag 25/3
-

Forslag til dagsorden udsendt 13/2 2020

8: Planlægning af sogneudflugt 24/5 til Fjenneslev og
Sct. Bendts kirke

Tilrettet
Sanne og Kirsten arrangerer

9: Udvidelse af gravermedhjælperfunktionen til 10
måneder

Ny ansættelseskontrakt for perioden 1/3 – 31/12

10: Planlægning af medarbejdermøde

Afholdes 15. april kl. 11.00 – 13.00

11: Stiftsdagen
-

afholdes i Roskilde lørdag, den 28. marts

Ingen deltagelse herfra

Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Dagsorden

Beslutning

12: Markering af 100-året for Genforeningen den
15/6?

Kun under gudstjenesten den 14/6

13: Markering af Danmarks befrielse den 5. maj
-

4/5 fællesgudstjeneste i Føllenslev kirke
Biskoppen opfordrer til markering af 75-året
for befrielsen.

Til efterretning
Ringning som opfordret af Biskoppen

14: Menighedsrådsvalg
-

-

12/5 Offentligt orienteringsmøde
Vi har tidligere aftalt at afholde mødet i
Åvangen.
Nu skal vi samtidig afholde det årlige
menighedsmøde, skal vi så ændre stedet til
Nej, det bliver i Åvangen kl. 19.00 med kaffe og kage
sognegården?
Skal vi fortsat have 7 medlemmer + præsten? Ja (5 + 1 for hver 1.000 medlemmer)

15: Evaluering af arrangementer
-

23/1 ”Sæt gang i debatten” om gudstjeneste, Godt arrangement med 5 deltagere herfra
dåb og nadver i Ubby
31/1 Nytårskur med 35 deltagere
God aften – beskrives og sættes i mappe over
arrangementer
6/2 Konfirmandtræf i Roskilde
Godt arrangement

16: Planlægning af 2. kvartal
-

Bilag udsendt 18/2 2020

17: Planlægning af kommende arrangementer

Drøftet og tilrettet.
MR-mødet i april flyttes til 23/4
HVEM GØR HVAD?

-

27/2 Fællesarrangement for konfirmander –
foredrag af Hans Peter Tams, mindernes
dæmoner

Sanne arrangerer med frivillige

-

Grundlovskoncert

Sanne kontakter Tina – sættes på næste møde

-

Midsommerarrangement

Planlægges på næste møde

18: Nye kirkegårdsvedtægter
-

Bilag udsendt 18/2 2020

Godkendt, sendes til godkendelse i Provstiudvalget

19: Orientering
-

Fra medarbejderrepræsentanten

-

30/1 Formandsmøde i Føllenslev

-

4/2 Kvartalsmøde i regnskab- og
administrations samarbejdet

Næste formandsmøde den 3/9 i Viskinge
Næste fælles MR-møde den 29/10 i Viskinge
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Dagsorden
-

5/2 Møde i kirke- og kirkegårdsudvalget

-

17/2 Valgkursus i Ubby

-

20/2 Generalforsamling i menighedsrådsforeningen og menighedsplejen

-

Besigtigelse af garagen ved præstegården

-

4/6 Provstesyn i Avnsø kirke og Aunsø gl.
kirke og kirkegårde

-

11/6 Provstesyn i Viskinge kirke, kirkegård,
graverbolig, sognegård og præstegård

-

Overenskomsterne fra OK18 er nu
underskrevet og offentliggjort. Faglærte
gravere skal indplaceres i løngruppe 2 – det
er nu afklaret at alle medarbejdere har betalt
spisepause.

-

¼ Informationsmøde for formænd i
Himmelev

-

Lydanlæg er opgraderet

-

Tilbud på vaskemaskine til sognegården

-

Tilbud på varmepumpe til graver- og
værkstedsbygning

-

Tilbud på montering af hjul under borde i
sognegården

-

Ønske om ny opvaskemaskine
(industrimaskine) til sognegården

-

Kan duge lånes ved leje af sognegården?

20: Evt. – anlægsbudget 2021 på næste møde
Stole??
Mødet hævet kl. 21.10

Beslutning

Godt kursus

Jane arrangerer med Poul Fog Mogensen og Michael
Madsen
Jane arrangerer
Jane arrangerer

Ja, for 100 kr. der går til vask

