Menighedrådsmøde
Tirsdag d.08.09 2020 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Tilstede: Torben, Jens, Bo, Lis, Helle, Ilse, Lissy,
Elsebeth, Gurli, Hanne.
Afbud: Bo.
Referatet godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste møde
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Godkendelse af dagsorden
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Ny præst – MR
Orientering om diverse udvalg (medlemmer
og mødeaktivitet)
a. Kirkegårdsudvalg
b. Mødeudvalg
c. Aktivitetsudvalg
d. Hyggecafe
e. PR
f. Ydre mission

Dagsordenen godkendes.
Fællesmøde i Gærum den 19/11 med Charlotte
Rørth.
Sidste tilmelding den 10/11.
Der skal drøftes gudstjenestetider, i forhold til når
præsterne afløser for hinanden.
a.
Christian (valgt for Aasted) har ansvaret for
bygninger og maskinpark.
Bo (valgt for Skærum) har ansvaret for det grønne
område sammen med Helle.
Elsebeth (valgt for Kvissel) står for inventar.
b.
Mødeudvalget står for sogneaftner og syng julen ind.
Elsebeth, Lis, Lissy, Lisbeth. Der er to årlige møder i
udvalget.
I foråret er der møde den:13/1, 10/2, 10/3
c.
Hanne, Torben, Christian, Lissy, Vibeke og frivillige.
Spis sammen, småbørnsgudstjeneste, lægmandsgudstj.
Konfirmandlejr m.m. Et årligt møde.
d.
Elsebeth, Vera, Kirsten, Linda. Den 1. mandag i
måneden på nær i ferieperioder.
e.
Kirkeblad, hjemmeside, avisannonce, facebook hører
under Vibeke (sammen med Torben og Gurli)
f.
Elsebeth og Gudrun har stået for lotteriet under
påskefrokosten. Gudrun er desværre syg lige pt.
Måske skal der findes andre til at deltage?
Menighedsrådsudflugt og ældreudflugt bliver
arrangeret af skiftende udvalg.
Kalenderen må meget gerne bruges…
Ilse er kasserer og betaler vores regninger.
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Præstebolig
Orientering om div. Udgifter i forbindelse
med indflytning.

Der er brugt penge på installation af bredbånd. Der
er installeret skabe på værelser.
Yderligere tiltag fremgår af synsrapporten.
Der er bevilget 120.000 kr. til istandsættelser.

Ansv.
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Synsrapport (Udflytningssyn Arne)
Gennemgang af synsrapport med særlig
fokus på den gamle staldbygning.
Skal staldbygningen nedrives eller
renoveres?

Gurli ser på hæve-sænkebord. Der skal kigges på
skabslåger i gangen. Nyt gulv i køkken er lagt. Der er
fjernet kalk på badeværelser. Overligger over
yderdøre i stuen skal skiftes. Der er installeret
varmepumpe i kælder. Tæpper og løst tapet i
værelser er fjernet. M.m.
I forhold til garagen/stalden vurderer mureren, at det
ikke kan betale sig at ofre en istandsættelse på
bygningen.
Kommunen er ansøgt om tilladelse til nedrivning af
bygningen, som er fredet i klasse 5. Umiddelbart er
der ikke noget til hinder for at rive ned, problemet
bliver at få lov til at opføre noget nyt.
Der skal indhentes tilbud på nedrivning og
genopbygning såvel som renovering af det
eksisterende.
Vi har fået bevilget ca. 200.000 kr. til projekt
nedrivning og nyt, men kan vi overføre dem?
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Kopimaskine i sognehuset
Skal vi have adgangsbegrænsning til
depotet/kopimaskine?
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Valg til MR
En snak om der er styr på evt. nye
kandidater til de forskellige sogne.
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Fælles annoncering m/ Flade –
Gærum
Hvordan stiller vi os til forslaget?

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

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejderrepræsentant

Depotrummet skal kunne aflåses når huset er
lånt/lejet ud.
Kosteskabet skal evt. flyttes.
I Skærum opstiller: 3 personer
I Aasted opstiller: 4 personer
I Kvissel opstiller: 3-4 personer
Vi mener, at vi kan holde os indenfor den str.
Annonce, som vi har pt.
Der skal laves nyt layout.
Vi skal høre Flade/Gærum om, hvad deres behov er.
a.
b.
Konfirmanderne starter op i denne uge. Der er 16
elever i klassen. Det kan blive aktuelt med tilmelding
til gudstjenester for at overholde de regler, som er
lige nu.
Der skal være højt fokus på rengøring mellem
arrangementer i alle vores huse.
c.
Skovning ved præstegården er bestilt. Der er sat
gang i støbning af fundament til lapidarium i Aasted.
Eftersyn og installation af højttaleranlæg er fuldført.
Kirkesyn den 10/9.
d.
Kassebeholdningen ser godt ud. Der kommer en del
store regninger i den kommende tid.
Vi får stort set den samme ligning i 2021, som vi har
fået i år.
e.
Marina får undervisning hos Søren Rasmussen frem til
efteråret.
f.
Der er foredrag med C.C. Jessen den 16/9
g.
Møde den 21/10
h.
Punkt til næste møde: Hvordan arrangeres PR efter
valget?
i.

11 EVT.

Næste møde: Tirsdag den 13/10 i Sognehuset.
Oprydning efter næste møde: Lissy og Hanne.
Der bliver lavet 6 nye urnegravsteder i Aasted.
Holmen anlæg er i gang med arbejdet.
Det er svært at navigere rundt i Corona-regler for
kirkerne. Gurli laver ”kort” over kirkerne i den
kommende tid.
Corona-skilte skal lamineres så de er mere
vejrbestandige. Måske skal de sættes på standere.

