Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 08.10. 2019 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Elsebeth, Torben, Bo, Jens, Arne, Lis, Ilse,
Hanne, Lissy, Helle, Vibeke.
Afbud: Christian
Referat godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste
møde

3

Godkendelse af dagsorden

4

Samarbejdet med Flade – Gærum Mødet blev holdt i en positiv tone.

5

Revisionsprotokollat regnskab 2018

6

Kvissel kirke 100 år

Orientering om det fælles
menighedsrådsmøde der blev afholdt i
september.

Behandling og godkendelse af revisions
protokollat for regnskab 2018

Sidste nyt om jubilæet

7

Alarm på kirkernes velfærdsbygning

8

Sporingsudstyr til maskiner

Tilbud på alarm til velfærdsbygningen i
Skærum vedhæftet.
Tilbudspris: 11.900-kr. + moms
Pris pr. maskine ca. 3000,- kr.
Det drejer sig om tre maskiner.

Dagsorden godkendes.

Man enedes om en fælles kirkekulturmedarbejder, som skal varetage
konfirmander og minikonfirmander,
babysalmesang, børnekor m.m.
Stillingen bliver på ca. 20 timer om ugen.
Ådalens kor har opfordret til at medlemmer fra
Flade-Gærum kan blive optaget.
Fælles annonce i lokalavisen kan blive en realitet
i nærmeste fremtid, men kirkebladene forblive,
foreløbig, separate.
Kommentar fra Revisor:
Kollektregnskab punkt 6.
På kollektsøndage tømmes kirkebøssen efter
tjenesten og pengene lægges på kontoret i
Kvissel så Ilse kan overføre beløbet.
Manglende funktionsadskillelse punkt 11.
Det rådsmedlem/den ansatte, som har opgaven,
skriver under sammen med kasserer før
regninger, som ikke er faste, bliver betalt.
Punkt 14. Menighedsrådet har ikke mistanke om
besvigelser.
Protokollatet er taget til efterretning.
Der er frist for tilmeldinger den 28. Elsebeth
laver en reminder op til.
Bo vil tage kontakt, til kommunen vedr. flag
Jørgen Steengaard vil gerne tage billeder.
I første omgang sætter vi alarm op i Skærum.
Der skal indhentes flere tilbud.
Plæneklipperne og minilæsseren skal mærkes.
Prisen er for aggregatet og 5 års abonnement.

BS, HC

HC

9

Fuldmagt til Flemming T Hansen

Fuldmagt gives.

Flemming T Hansen behøver
menighedsrådets fuldmagt for at kunne
forny rettigheder i FLØS og Dataarkiv
mm i Folkekirkens IT-system.

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

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejderrepræsentant

11 Budgetmøde for budget 2020
Fastsættelse af budgetmøde

12 Kommende arrangementer
13 Evt.

a.
Valg til MR 2020 skydes i gang med indledende
møde den 27/11.
Personalet opfordrer til at kalendere bruges
meget mere
b.
Dåbsdag blev afholdt med 2 børn.
Babysalmesang er startet op i dag.
c.
Aasted kirke: 2 tilbud er modtaget på maling af
træværk i kirken.
Præstegården: problemet med vand i kælderen
er måske løst.
Faskiner renses i denne uge.
Huller i soklen er lappet.
Kvissel kirke:
Klokken er stadig i Holland, svejsningen var ikke
tilfredsstillende. Vi håber stadig den når at
komme tilbage til jubilæet.
Magnettavle kan fås for 935 kr.
Fuger ved vinduer skal repareres så det ikke
regner ind før lysninger kalkes.
Grandækning starter snart.
d.
Der er søgt og udbetalt tilskud til opsætning af
nyt varmeanlæg.
e.
MUS-samtaler og personalemøde blev afholdt i
fredags.
f.
Næste møde er den 21/10 med tidligere
kirkeminister Mette Bock.
Traktementet til ”Vi synger julen ind” bliver
bestemt senere. Der bliver ingen Lucia-optog
vha. spejdere i år. Måske kan der blive
trompetspil i Skærum?
18/3 2020 fællesarrangement med FladeGærum, fællessang i Sognehuset, evt. med
sanger udefra.
23/9 2020 i Gærum.
g.
13/11 Filmaften med fællesspisning.
Solsbækhytten i Sæby er booket til næste års
konfirmandlejr.
h.
i.
Deadline for næste kirkeblad er den 20/11.
4/11 kl. 17.00
Anlæg 250.000 til klokkestabel i Skærum
40.000 til konsulentbistand til p-plads i Aasted.
40.000 til konsulentbistand til bænke i Kvissel.
10/11 Lægmandsgudstjeneste i Aasted kirke.
Marietta, Majbritt, Linda, Torben og C.C.
Næste møde:12/11
Oprydning efter møde: Ilse og Jens.
Kirkegængere efterlyser Salmebøger med
ekstra stor skrift. Der mangler salmebøger i

Skærum.
Førstehjælpskursus for medarbejdere, frivillige
og MR-medlemmer.
Nøgle til dåbsværelset i Kvissel skal stilles om.
Containerpladsen i Kvissel skal renoveres.
Provstidagen var en god oplevelse.

