Referat af menighedsrådsmøde i Vær-Nebel menighedsråd
onsdag den 25. maj 2016 kl. 19.00
Afbud: Der er afbud fra Martin Høybye
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt
2. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal.
Kvartalsrapport og budget-formålsrapport for 1. kvartal fremsendes inden rådsmødet.
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Kvartalsrapporten blev godkendt
3. Udmeldt budgetramme for 2016.
Provstiet har tildelt foreløbig budgetramme for 2017. Det foreløbige ligningsbeløb er
på kr. 3.146.200, og kirkekassens indtægter er beregnet til kr. 624.968,26.
Indstilling: Til efterretning.
Beslutning: Budgetrammen blev taget til efterretning

4. Menighedsråd i næste periode.
Nuværende menighedsrådsperiode slutter til dec. 2016 – dvs. om ca. ½ år. For et år
siden nedsatte MR en lille arbejdsgruppe – Gerda, Poul, Bodil, Gudmund og Keld. Vi
har haft nogle møder, hvor vi har drøftet strategi og mulige kandidatforslag. Vi har
planlagt at opfordre emner før sommerferien – til overvejelse i sommerferien. Så
spørger vi dem igen et stykke tid før opstillingsmødet, der er d. 13.9. 2016. Vores
næste møde i arbejdsgruppen er d. 1.6.
De enkelte MR-medlemmer har p.t. nok besluttet, om de opstiller. Vi orienterer
hinanden om planerne for, at arbejdsgruppen kan vurdere, hvor mange personer og
hvilke kompetencer, vi skal søge at få interesseret i at stille op. Vedhæftet er en ideliste
om vedr. hvilke kompetencer et menighedsråd bør have.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: De enkelte medlemmer orienterede om deres planer vedr. opstilling.
Idelisten blev med følgende rettelse/tilføjelse overgivet til PR-gruppen til inspiration
5. Fordeling af gudstjenester mellem kirkerne.
Nuværende fordeling:
 I Serridslev: Hver 3. søndag ingen gudstjeneste – øvrige kl. 9.00 og kl. 10.30 på
skift.
 I Vær: Gudstjeneste hver søndag i rytmen 2 gange 10.30 og en gang kl. 9.00
Ændrings forslag:
 I Serridslev: Gudstjeneste hver 3. søndag kl. 10.30
 I Vær: Som nu + den tidlige kl. 9.00 gudstjeneste i Serridslev flyttes til Vær.
Antallet af gudstjenester er således uændret.
Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Menighedsrådet ønsker ændringsforslaget gennemført og Provsti og Stift
ansøges om tilladelse
6. Formålsformulering.
På sidste MR-møde besluttede vi, hvilke formålspunkter, der skulle formuleres.
Vedhæftet dagsordenen er forslag til formulering.
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Det udsendte forslag blev godkendt (evt. med følgende ændring/tilføjelse)
7. Orienteringspunkter.
 Anlægsønsker til provstiet.
Der er inden 15.5. indsendt budgetønsker til anlæg. Nyt køkken i tilbygning i 2017 –
anslået anlægsudgift kr. 850.000,- og etablering af undervisningslokale i sognegård ved
ombygning i 2017 eller 2018. Anslået ombygningsudgift kr. 250.000, 5 års gennemgang af skovkirkegården.
D. 12.5. var der 5 års gennemgang af skovkirkegården. Arkitekt, anlægsgartnere, Frank,
Gerda, Jørgen og Keld deltog. Der var enighed om, at træerne ikke var i den ønskede
vækst, så kirkegården p.t. ikke fremstår som en skyggefuld lund. Det er langt fra
tilfredsstillende. Der foretages nærmere undersøgelser for at finde frem til årsagen.
8. Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed
for at orientere menighedsrådet om det.
 Formand
 Kirkeværger
 Kasserer
 Kontaktperson
Birgit er sygemeldt – forventeligt ikke af kort varighed. Kirstine Jensen
varetager i vides muligt omfang kirkebogsføringen og andre
kirkekontoropgaver. Provstiet klarer lønudbetaling og betaling af regninger.
D. 23.5. afholdt provstiet møde for kontaktpersoner og formænd om et
udarbejdet forslag til vejledende regler for udregning af timer til ansatte i
provstiet. Beslutningskompetencen vil efter forslaget fortsat ligge hos det
enkelte menighedsråd. Der var stor opbakning til forslaget, der efter justering
vil blive behandlet på efterårets formandsmøde.
 Kirke- og kirkegårdsudvalg
 Valgbestyrelse
PR-udvalget holder møde d. 1.6.. – personforslag modtages gerne.
 Sognegårdsudvalg
 Frivilligudvalg
 Musikudvalg
 Aktivitetsudvalg
 Bladudvalg
 Medieudvalg
 Kunstudvalg
 Arbejdsgiverudvalg




Forretningsudvalg
Præsterne

9. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Keld Søllested

Jørgen Juul Knudsen

Anni Dalby

