Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 11.06. 2019 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Velkomst ved Torben.
Tilstede: Torben, Bo, Jens, Arne, Elsebeth, Ilse,
Lissy, Christian, Helle, Vibeke.
Afbud fra: Hanne, Lis.
Referatet godkendes

Gennemgang af referat fra seneste
møde

3

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes

4

Foreløbigt budget 2020

Vi forventer ca. den samme tildeling af midler
som sidste år.
Udover de ønsker vi har fra budgetmødet, er
der kommet forslag om, at vi afsætter midler til
vedligeholdelse af præstegårdshaven.
Det foreløbige budget godkendes.
Elsebeth fremlægger de beslutninger, som blev
truffet på provstesynet den 10. maj.
Udover de 8 gravminder, som var med på synet,
havde Helle yderligere 2, som skal nedlægges
når bevaringstiden er udløbet.
Fordi vi har 3 kirkegårde, kan vi vælge, kun at
bevare en repræsentant for en bestemt type
gravsted på de 3 kirkegårde tilsammen.
Nedlægges: nr. 49, nr. 314.
Når nr. 243 skal nedlægges, skal
støbejernsgitter også fjernes
Bevares med støbejernsgitter: nr. 140.
I øvrigt følges provstens anvisninger.
Lige nu er der ikke basis for et samarbejde, men
der er lagt an til, at vi kan tage det op igen på
et senere tidspunkt.

Foreløbigt budget 2020 fremlægges
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Bevaringsværdige gravminder
Plan for bevaringsværdige gravminder
på Åsted kirkegård fremlægges.

6

Samarbejde med Flade Gærum
Evaluering på fælles
menighedsrådsmøde afholdt i Ravnshøj
sognehus d. 23. maj

7

Synsrapporter for provstesyn 19

8

Provstidag

Synsrapporterne er fremsendt på DAP
en. Der vil være lejlighed til at
kommentere og stille spørgsmål.

Tilmelding til provstidag d. 14. sept.
2019

Der skal sættes beløb på hvert punkt, så vi kan
gå videre med de enkelte projekter.
Sprøjtning mod borebiller i Skærum og i
præstegården skal foretages snarest.
Elsebeth, Jens, Arne, Torben, Lis og Ilse vil gerne
med.

Ansv.

9

Tripoli
Indsamling til fordel for skole for syriske
flygtningebørn.

10 Orgel Kvissel kirke

Torben har haft kontakt til Danmission vedr.
indsamling til formålet. Vi må gerne lave en
indsamling og der er lavet et indlæg til
kirkebladet om det. Der skal også opslag på
facebook.
De næste 2 søndage bliver der lavet indsamling
i kirkerne (Ilse kontakter Flemming for at få grønt
lys)
De indsamlede penge bliver sendt til Synoden i
Libanon. Penge fra indsamlingen ved
påskefrokosten tillægges 1000 kr., så der bliver
sendt 2680 kr. til formålet.
Arbejdet sættes i gang.

Der er modtaget tilbud fra Frobenius, på
ny luftkanal ved Kvissel kirkes orgel.
Pris: 17.875 kr.

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

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejder repræsentant

a.
Vibeke siger tak for gaven til sin 50` års
fødselsdag.
Ilse siger tak for gaven til sin 70` års fødselsdag.
b.
Konfirmationerne er vel overstået.
Ældreudflugten var en succes med glade
deltagere og gode oplevelser.
c.
Kalkning er i fuld gang i Aasted.
Varmesystemet er lavet færdig i præstegården.
Der er stadig et problem med vand i kælderen.
Der er kommet penge fra forsikringen vedr.
tyveri af olie, vi har fået 13.742,25 kr.
Elsebeth har haft besøg, i Skærum kirke, af et
svensk kor.
d.
Vi har været udsat for en fupmail, som desværre
har kostet os et mindre beløb.
Økonomien ser fornuftig ud.
e.
Marina er sygemeldt.
Der kunne ikke findes en organist til
gudstjenesten i søndags. Christian arbejder på at
få gudstjenesterne dækket ind.
Der skal afholdes MUS-samtaler, helst før
sommerferien.
f.
g.
Der var møde den 28. maj. Referatet sendes.
h.
Kirkebladet er ikke blevet delt om i Kvissel.
Der er deadline til det næset kirkeblad den 1.
august.
i.
Den første medarbejder starter ferie den 8. juli.

12 Evt.

Rødalger i våbenhus og dåbsværelse i Aasted
kirke bliver vasket ned af mureren.
Orgelet i Skærum er blevet efterset.
Infotavlen i Kvissel skal skiftes.
Næste møde den 13. august.
Kaffehold til næste møde: Lissy og Hanne.

