Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 12.11 2019 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1
Indledning
2

Opsamling
Gennemgang af referat fra seneste
møde

Protokollat

Tilstede: Torben, Jens, Arne, Bo, Lis, Ilse, Lissy,
Hanne, Helle, Elsebeth, Vibeke, Christian
Referatet godkendes.
Sporing på maskiner er monteret.

3

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

4

Kvartalsrapport

Økonomien ser godt ud. Vi har ca. 90.000 kr.
som ikke er blevet brugt i forhold til budgettet.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019
fremlægges

5

Alarmer
Opsætning af alarm ved
velfærdsbygningen i Skærum blev
vedtaget på sidste møde. Revideret
tilbud vedhæftet.
Til godkendelse

6

Jubilæum i Kvissel
Seneste nyt.

7

Uopfordret jobansøgning.

Tilbud fra Tom på 12.800 er afgivet.
Verisure kommer fredag og vi afventer derfor
deres tilbud.
Der skal spørges om pris på alle tre
graverbygninger.
Punktet tages op igen på næste møde.

Der er pt. tilmeldt 70 til festen i Sognehuset.
Jens Kranen tager billeder under gudstjenesten
og Jørgen Stengaard tager billeder under
festen.
Børn fra Troldehøj medvirker ved gudstjenesten.
Der mangler hænder til at hjælpe med
bespisningen på Kvissel station.
Christian, Hanne og Elsebeth hjælper. Lissy giver
besked.
Vi tilbyder Majbrit et 4 ugers forløb.

Majbrit Leino Karlsen har sendt en
jobansøgning til et 4 ugers praktikforløb.

8

Salmebøger
Priser på almindelige salmebøger og
salmebøger med stor skrift fremlægges.

Stor skrift koster 279 kr. pr. stk. Vi bestiller 15
stk. med guldtryk, som fordeles mellem kirkerne.
Alm. Koster 259 kr. pr. stk. Der gives
mængderabat også på tryk.
Vi bestiller 60 stk. med teksten: Aasted-SkærumKvissel.

Ansv.

9

Provstidag 2019
Er der kommentarer til arrangementet
fra dem der deltog i provstidagen?

10 Konstituering

En god dag, men meget lang.
Måske aftensmaden kan undlades.
Godt program med varierede indslag.
Alle modtager genvalg.

Hvert år inden 1. søndag i advent er alle
enkeltmandsposter i spil til ny
konstituering.

11
Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejderrepræsentant

a.
b.
Der skal skaffes en nøgle til pensionistcentret.
Der har været slamsuger på faskiner ved
præstegården. Der har ikke været vand i
kælderen siden.
c.
Der er afholdt 5 års-syn i Sognehuset. Div.
skader skal udbedres senest i uge 5. Der er
malet og lavet div. rep. I Kvissel. THUBALKA er
kontaktet vedr. klokken i Kvissel. Der er ikke
kommet svar.
Ny ledning til head sættet i Aasted er monteret.
Der skal kigges på diget i Skærum og læbælter
i Aasted. Spejl opsættes ved udkørsel ved
præstegården.
d.
Ilse går i gang med at undersøge om vi kan
spare penge i forhold til vores abonnement hos
Eniig.
e.
Christian mangler de underskrevne
ansættelseskontrakter, som skal afleveres til
Flemming.
f.
Foredrag i januar og februar er på plads.
18/3 er der fællesarrangement med FladeGærum. På Hyggecafeen den 1. mandag i
måneden har fremstillet dåbsklude, som tages i
brug den 1. søndag i advent.
g.
Sangaften var hyggelig, men ikke med mange
deltagere.
I morgen er der filmaften med 16 tilmeldte.
Julegudstjeneste i Skærum for Troldehøj som
tidligere år. Vi spørger om Signe vil deltage.
h.

12 Evt.

Graverne har ryddet op i div. hjørner. Det
overskydende må bortskaffes.
Foredraget med Mette Bock var godt og positivt.
Der var knap 40 deltagere.
Næste møde: 10/12
Oprydning: Bo og Elsebeth.

13. Maling i Aasted kirke

To tilbud er modtaget.
Peter Schjunk: 48.100 kr.
Kurt Jensen: 26.000 kr.
Christian kontakter Kurt.
Vi skylder 160.000 kr. til SKAT.
Skærums kirkekasse og CVR nr. har stået åbent
og derfor har SKAT skønnet at vi skylder
160.000 kr. i bøder m.m.

To tilbud er indhentet

14. Økonomi
Status i sagen vedr. gæld til skat

Vi forhandler om vi kan få beløbet nedsat.
Torben arbejder på sagen.

