Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 09.10 2018 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Sang
2 Opsamling
Gennemgang af referat fra seneste
møde

3
4

Godkendelse af dagsorden
Indledning

5

Sikring af kirkerne og andre
bygninger.
Spørgsmålet rejser sig efter indbrud for
nylig i Skærum: Er vores bygninger sikret
godt nok, eller skal vi forbedre sikring?

6

Ny port i velfærdsbygning i
Skærum
Der er indhentet pris på ny ledhejseport
til velfærdsbygning i Skærum:
Ca. 20.000-kr. monteret.

7

Grandækning i fremtiden.
Der er nye regler på området. Hvordan
forholder vi os?

8

Besøg fra Tripoli.
a. Sidste nyt
b. Snak om aftale/kontrakt for
venskabsforbindelsen.

Protokollat

O kristelighed.
Referatet godkendes.
Arne tager kontakt til brevskriveren, som
klagede over at møde lukkede kirker.
Dagsordenen er godkendt.
Tilstede: Torben, Jens, Lissy, Hanne, Lis, Ilse,
Helle, Arne, Elsebeth, Christian, Vibeke.
Afbud: Bo
Efter indbruddet har vi fået plæneklipperen
tilbage fordi den var chippet. Skal vi bruge den
mulighed på de andre kirkegårde?
Helle undersøger mulighederne.
Der har ikke været indbrud i Kvissel siden der
blev monteret port.
Alarmer på alle tre velfærdsbygninger kommer
til at koste ca. 12.000 kr. pr. hus.
Elsebeth og Christian undersøger hos
forsikringen, om vi skal anmelde sagen og
hvordan de stiller sig i forhold til port, gps og
alarmer.
Prisen bliver ca. 20.895 kr.
Der skal sættes låseanordning på begge sider
af porten.
Bommen skal flyttes med over på den nye port
så den også bliver sikret mod påkørsel.
Personalet på kirkegårdene må ikke ligge på
knæ i mere end 2 timer pr. dag ifølge
arbejdstilsynet.
Helle mener ikke, at man sammenlagt ligger på
knæ i mere end 2 timer i løbet af en dag, når
man skifter mellem funktioner og stillinger.
a.
På grund af problemer med visum til 2 af
deltagerne, bliver vi desværre nødt til at aflyse
besøget.
Vi skal have aflysninger i avisen, på facebook
og på hjemmesiden.
Vi prøver igen i maj eller august 2019.
b.
Mailkorrespondance.
Besøg/genbesøg, 1 gang i hver valgperiode.
Evt. flere sogne med i arbejdet/fællesskabet.

Ansv.

9

Nytårskur 2019
Fastsættelse af tid og sted, samt
nedsættelse af udvalg.

10 Snak om fremtidens pastorat
11 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

12 Evt.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Pr.
Medarbejderrepræsentant

1. februar 2019
Hanne, Lis, Torben.
Det er meget svært at få præster til at søge
stillinger i vores område. Hvordan kan vi gøre os
interessante i fremtiden?
a.
Der bliver fernisering og sognedag den 27/11.
Onsdag den 17 kl. 17.00 ved indgangen til det
gamle værft, mødes vi for at bestemme ramme
til billederne.
Vi annoncerer møde med Danmission den 2.
november.
Der er 2 tilmeldte til babysalmesang.
b.
Minikonfirmandundervisning udsættes til foråret.
c.
Tilbud på brandsikkert dokumentskab til en pris
på ca. 9.000 kr. Måske skal vi få et højere skab,
hvor både kalk, bægre og dåbskande kan
være?
Der var syn den 28/9 på præstebolig og kirker.
Vi afventer rapporten.
Vi har haft afleveringsforretning på
højtaleranlæggene i alle tre kirker.
Der er indkøbt tre foldeborde til Aasted kirke.
Der er bestilt plantning af hæk ved sognehuset.
Kalkning er færdig i Kvissel.
Flaget i Aasted skal hænge ved trappen i
tårnrummet.
Der er sat hylder op i Sognehuset.
Skiltet er kommet og skal sættes op.
d.
Kassebeholdningen er ikke stor, men ok.
e.
Nina er tilbage på arbejde.
f.
Næste møde den 24/10.
g.
Sangaften den 10/10.
Filmaften den 7/11 (Kirsten, Arne, Hanne)
Dåbsarrangement den 9/2 2019.
h.
Vi må ikke lægge billeder på hjemmeside og
facebook hvor personer kan genkendes. Vibeke
skal ”fodres” med oplysninger om
arrangementer, som skal med i annonce m.m.
i.
Intet nyt.
Kan vi få et mobile-paynr. til indsamling i
kirkerne?
Hvad skal vi med de gamle messehagler?
Der kommer indkaldelse til budgetmøde.
Næste møde den 13. november.
Oprydning til næste møde: Lis og Torben

