Referat af rådsmøde i Vær-Nebel menighedsråd
onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 – 21.30.
Afbud fra: Anni Dalby og Julius Møller. Martin Høybye deltog fra pkt. 7.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.
2. Anonym donation.
Gudmund har fået en henvendelse vedr. en anonym donation på ca. 25.000 kr. Efter
drøftelse med vedkommende foreslås det, at beløbet anvendes til anskaffelse af 4
stolaer til brug i Vær Kirke. Udkast fra Elisabeth Hofman er vedhæftet dagsordenen.
Såfremt menighedsrådet kan godkende at modtage donationen, og at den anvendes til
anskaffelse af 4 stolaer lavet af Elisabeth Hofman, arbejdes der videre med sagen.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Menighedsrådet godkender donationen, og at den anvendes til indkøb af
stolaer som beskrevet.
3. Byudvikling i Nebel sogn.
Horsens Kommune overvejer en byudvikling nord for Nørrestrand inden for de næste
20 - 30 år. En meget stor del af området ligger i Nebel sogn – se vedhæftede kort.
Kommunen ønsker at inddrage berørte borgere i processen bl.a. gennem nedsættelse
af fokus grupper. Keld har kontaktet byplanafdelingen, for at spørge om mulighed
for at menighedsrådet blev inddraget i processen.
Indstilling: Menighedsrådet udpeger en person, der i givet fald kan repræsentere os.
Beslutning: Gudmund, Poul, Bodil og Keld deltager i et orienterende møde med
byplanafdelingen. Ved fremtidig kontakt er Gudmund menighedsrådets repræsentant.
4. Kalkning af Vær Kirke.
Kirken er senest blevet kalket i 2013, og trænger nu meget til det igen. Der er
anmodet om tilbud fra Dansk Kirkekalk v/Reenberg & Søn A/S. Dette tilbud lyder på
kr. 40.500,- ekskl. moms – vedhæftet som bilag.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Tilbuddet fra Dansk Kirkekalk blev godkendt. Firmaet anmodes om
tilbud på en fremtidig vedligeholdelsesaftale.
5. Landsindsamling til Kirkens Korshær.
Kirkens Korshær – Horsens Afdeling – forespørger, om menighedsrådet vil medvirke
ved landsindsamlingen til Kirkens Korshær d. 1. søndag i advent - d. 27. nov. Brev
fra lokalafdelingen er vedhæftet som bilag.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Forespørgslen kan ikke imødekommes. Menighedsrådet samler
kræfterne om indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Kirkens Korshærs varmestue
tilgodeses ved kollekter 1. søndag i advent og ved de 4 julegudstjenester – årets
bedste indsamlingsdage.
6. Lydanlæg til Vær Kirke.
Flere fra menigheden har givet udtryk for, at det kan være svært at høre i Vær Kirke –
især når præsten står ved alteret med ryggen til menigheden. På baggrund af

besigtigelse og drøftelse med repræsentanter fra MR har Scantone A/S fremsendt et
tilbud om etablering af lydanlæg i Vær Kirke – vedhæftet som bilag. Scantone A/S
har specialiseret sig i opsætning af lydanlæg i kirker.
FU foreslår, at den trådløse håndmikrofon med stativ ikke medtages. Tilbuddet lyder
herefter på kr. 38.120,- ekskl. moms.
Da organistens TV kamera med skærm er gammelt og fungerer dårligt, har vi bedt
om tilbud på et nyt anlæg. Tilbud kr. 2.800,- ekskl. moms.
Opsætning af lydanlæg i Vær Kirke kræver godkendelse af provsti og stift.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Tilbuddet uden trådløs håndmikrofon godkendes. Der søges tilladelse til
opsætning hos de kirkelige myndigheder.
7. Færdiggørelse af trampesti.
Trampestien ender p.t. nederst i sognegårdshaven, og kommunen mangler at føre den
op til sognegården. Kommunens driftsafdeling har udarbejdet et overslag på kr.
84.000,- ekskl. moms for færdiggørelse af stien. Poul Holm har drøftet sagen med
naturafdelingen og foreslår, at MR (via stilauget) rydder det nødvendige buskads,
hvorved der spares kr. 18.000, - og bevilger et tilskud på kr. 12.000,- til anlæg.
Menighedsrådet bidrager på den måde med kr. 30.000,- til anlægget.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Under forudsætning af at kommunen etablerer stien op til sognegården,
bevilges et tilskud på kr. 12.000,-. Hvis der dannes et stilaug, ryddes det nødvendige
areal snarest.
8. Arrangement for MR med ægtefæller samt personale.
I denne MR-periode har der hidtil ikke været afholdt et sådant arrangement. Hvis det
ønskes, skal der træffes beslutning om arrangementets art og nedsættes en
arrangørgruppe.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Der tilrettelægges en ekskursion for menighedsråd med ægtefæller og
personale søndag den 28. august. Jens, Per, Gerda og Helle står for arrangementet.
9. Kirkeværter.
Da vore gravere oftest har tjeneste ved 2 kirker om søndagen, må de forlade
gudstjenesten midtvejs. Det er blevet nævnt, at der er behov for, at der ved
gudstjenesten er en person, der er udpeget til at træde til, hvis der opstår et praktisk
problem, der skal løses. I givet fald kan opgaven løses af MR-medlemmer på skift
eller ved en frivilliggruppe.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Der udarbejdes en liste over opgaver til kirkeværter, og opgaven
beskrives i det næste kirkeblad.
10. Orienteringspunkter.
Ansættelse af gravermedhjælpere:
Der er indkommet 42 ansøgninger. Der afholdes ansættelsessamtaler d. 23. og 24.
februar. Det forventes, at der kan orienteres på MR-mødet om, hvem der er ansat.

Husoddebakken 58:
Der er en alvorlig fugtskade på en væg i et af værelserne. Ved eftersyn har
bygningskyndig konstateret en alvorlig konstruktionsfejl ved nederste lægte, så vand
trænger ned i muren. Fejlen er på hele den gamle del af huset og kræver hurtig
udbedring. Der er indhentet tilbud. Pris 32.000 kr. ekskl. moms. Arbejdet er sat i
gang.
11. Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed
for at orientere menighedsrådet om det.
 Formand
Den 1.2. hentede konservator altermaleriet, der blev erstattet af en plade
beklædt med stof påsat et kors. Maleriet er lovet tilbage inden palmesøndag.
Gerda og Keld deltager i indledende budgetsamråd den 2. marts.


Kirkeværger
Gerda bestiller 40 salmebøger og 25 højskolesangbøger.



Kasserer – ingenting.

 Kontaktperson
Gravermedhjælper Karina Olldag har været sygemeldt siden 25. januar.
 Kirke- og kirkegårdsudvalg
Der indhentes tilbud fra Dennis Kjærbye på maling af vinduer indvendig i
sognegården.


Valgbestyrelse – ingenting.

 Sognegårdsudvalg
Ninna Bertelsen hænger værker op i sognegården den 16. marts kl. 9.00.
 Frivilligudvalg
Der er kommet et nyt medlem, og frivilligudvalget holder møde den 16. marts og
fordeler forårets opgaver.
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 11 indsamlere til sogneindsamlingen den
13. marts. Så indsamlingen kører efter planen. Præsterne må gerne ”efterlyse” flere
indsamlere.
 Musikudvalg
Der holdes møde den 15. marts.
 Aktivitetsudvalg
Forslag om oprettelse af mandeklub for pensionerede mænd.
 Bladudvalg
Kirkebladet er på trapperne.

 Medieudvalg
Birgit og Per arbejder godt sammen om hjemmesiden.
Kaboo kalenderen bliver webbaseret og skal tages i brug senest 31. marts. Der
sendes mail om det til MR.


Kunstudvalg – ingenting.



Arbejdsgiverudvalg – ingenting.



Forretningsudvalg – ingenting.

 Præsterne
Konfirmandundervisningen er i gang igen.
12. Eventuelt.
Ingenting.
Referat ved Keld Søllested og Birgit Ørnholt Nielsen

