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14.11.2016

Referat fra konstituerende møde i menighedsrådet
Mandag d. 14. 11. 2016 kl. 19.00 i Sognegården
Deltagere: Der er afbud fra medarbejderrepræsentanten, Helle Søndergaard. Alle andre
menighedsrådsmedlemmer var tilstede.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt
2. Behandling af kandidaternes valgbarhed.
I henhold til lov om valg af menighedsråd er den, der ved endelig dom eller vedtagelse af
bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til
at være medlem af et menighedsråd, ikke valgbar. Med straf sidestilles foranstaltninger efter
straffelovens §§ 68-70.
Indstilling: Til afgørelse
Beslutning: alle kandidater er værdige til arbejdet i menighedsrådet
3. Underskrift af menighedsrådsløftet.
På det konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og
samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv
og vækst. Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et
menighedsråd.
Indstilling: Til underskrift.
Beslutning: Alle nye medlemmer underskrev menighedsrådsløftet.
4. Valg af enkeltpersoner og stående udvalg.
Følgende skal vælges:
a. Formand for menighedsrådet.
Beslutning: Carl Korup blev ved hemmelig afstemning valgt med alle 10 stemmer
b. Næstformand for menighedsrådet.
Beslutning: Keld Søllested blev ved hemmelig afstemning valgt med alle 10
stemmer
c. Kirkeværge.
Beslutning: Det blev besluttet, at kirkeværgen i både Vær og Nebel varetages af
samme person. Jørgen Juul Knudsen blev valgt med 8 stemmer, Julius Møller fik 2
stemmer og 2 stemte blank
d. Kasserer.
Beslutning: Henrik Scharling blev valgt med alle stemmer

Vær-Nebel Kirkekontor - Værvej 48 - 8700 Horsens
Tlf. 7565 5251 - E-mail Bini@km.dk
e. Sekretær. I vore sogne er hvervet tillagt kordegnen. I dennes fravær kan udpeges
en afløser til udfærdigelse af referatet.
Beslutning: I kordegnes fravær skriver Keld Søllested referatet
f. Kontaktperson.
Beslutning: Ingelise Terp blev valgt med alle stemmer.
g. Bygningskyndig. P.t. er arkitekt Jonas Rump Nielsen rådets bygningskyndige.
Beslutning: Jonas Rump Nielsen blev valgt med alle stemmer.
h. Underskriftsberettigede. Menighedsrådet skal af sin midte vælge 1 person, der
bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende
køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.
Beslutning: Henrik Scharling blev valgt med alle stemmer
i.

Kirke og Kirkegårdsudvalg. I nuværende udvalg er der 4 folkevalgte og en præst.
Beslutning: Richard Petersen, Henrik Scharling, Julius Møller og Morten Krag blev
valgt med alle stemmer. Præsterne deltager i udvalget efter behov.

j.

Valgbestyrelse. Valgbestyrelsen skal have 3 medlemmer
Beslutning: Jørgen Knudsen, Carl Korup og Keld Søllested blev valgt med alle
stemmer:

k. Formand for valgbestyrelsen
Beslutning: Keld Søllested blev valgt med alle stemmer
5. Fastsættelse af eventuelt honorar til formand, kasserer, kirkeværge, og kontaktperson.
Provsti fastsætter, hvor stort de nævnte honorarer højst kan være. Disse beløb er det praksis
at følge. Der er p.t. ikke udmeldt beløb fra provstiet.
Beslutning: Honoraret til nævnte personer fastsættes til provstiets udmeldte max. beløb.
6. Fastsættelse for 1. møde i funktionsperioden.
Vi har aftalt torsdag som mødedag, hvorfor torsdag d. 1.12. kl. 19.00 foreslås.
Beslutning: Næste møde er torsdag d. 8.12. kl. 19.00
7. Eventuelt.
Minihåndbogen blev uddelt til menighedsrådets medlemmer.
Der er kursusdag i provstiet d. 21.1. 2017 for menighedsrådets medlemmer.
Referat ved
Carl Korup og Keld Søllested

