Referat fra rådsmøde i Vær-Nebel menighedsråd
onsdag den 27. april 2016 kl. 19.00 – 21.55
Afbud fra: Anni Dalby og Gudmund Rask Pedersen. Poul Holm deltog fra pkt. 5 og til
og med pkt. 11. Martin Høybye og Bodil Johanne Jørgensen deltog til og med pkt. 11.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Lys i Vær Kirke.
Til sidste MR-møde havde Per ombygget en kirkelampe (fra serie- til
parallelforbindelse), så der kunne anvendes LED-pærer. Udskiftning af pærerne vil
kunne tjenes ind på under et år. Ombygning af lamperne og montering af lysdæmpning
er en engangsudgift.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Der træffes aftale med el-installatør om ombygning af lamperne, hvorefter
der skiftes til LED- pærer.
3. Tilbud om pasningsordning – Vær Kirke.
Dansk Kirkekalk har fremsendt tilbud om pasning af kirken udvendigt samt
indgangspiller fra året 2017.
Beløb pr. år kr. 19.500,- ex. moms. Følgende behandlinger indgår: Afbørstning,
småreparationer af murværk, 1 gang kalkning. Med i tilbuddet er alt indregnet såsom
afdækning, lift og håndværkerrengøring.
Indstilling: Aftalen godkendes.
Beslutning: Det fremsendte tilbud godkendes.
4. Provstesyn 2016.
Synet omfattede sognegården, begge kirker og alle kirkegårde samt Husoddebakken 58.
Generelt var der stor tilfredshed med vedligeholdelsesstanden over alt på området.
I forbindelse med synet drøftede vi med provst og PU-formand vore planer om nyt
køkken. Vi blev anmodet om i videst mulig omfang at holde os inden for nuværende
bygningsmasse – alternativt at sælge den tidligere præstebolig. For at PU kan godkende
vores ønske om at etablere nyt køkken i en tilbygning, skal MR have en langtidsplan for
løsning af de øvrige problemer, som vi sidste år anførte over for PU: Større mødelokale
samt mulighed for to undervisningslokaler (til konfirmander).
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Taget til efterretning.
5. Anlægsønsker til budget 2017.
Anlægsønsker skal i følge provstiudvalgets plan fremsendes til provstiet senest 15.5.
MR besluttede på sidste møde vedr. nyt køkken: Menighedsrådet ønsker forslaget, der
indeholder en tilbygning på ca. 30 m2. Projektforslaget indsendes til provstiudvalget
med ønske om optagelse på budget 2017. Anlægsudgiften anslås til kr. 850.000 inkl.
inventar.
Med henvisning til pkt. 4 skal MR skitsere, hvilken langtidsplan vi har.
Indstilling: Til drøftelse.

Beslutning: Det omtalte projektforslag til nyt køkken fremsendes til PU som
budgetønske for 2017. Der søges samtidig om indretning af undervisningslokale i
sognegården ved at lægge to lokaler sammen.
6. Punkter til formålsformulering.
PU har gjort opmærksom på, at det er vigtigt at udfylde budgetforslagets pkt. 2.
budgetformål. Budgettet skal indsendes til PU senest d. 15.6.. Der foreslås følgende
tidsplan:
 MR 27.4.: punkter til budgetformål udvælges
 MR 25.5.:budgetformålsformuleringer godkendes
 MR 15.6.: forslag til budget 2017 godkendes og indsendes til PU.
Indstilling: Punkter til budgetformål udvælges.
Beslutning: Følgende punkter indarbejdes under formål:
Anlæg: Nyt køkken og etablering af et ekstra undervisningslokale.
Aktiviteter: At det nye menighedsråd får en god start med temadage, kursus og
visionsafklaring. Opbakning til Lutherjubilæet.
Få sat gang i musikaktiviteter for børn og unge.
Øget indsats af aktivering af frivillige.
Arbejde på at styrke samarbejdet mellem skole og børneinstitutioner.
7. Forslag til musikaktiviteter i 2017.
Musikudvalgets forslag til musikaktiviteter samt budget er vedhæftet dagsordenen. Et af
musikarrangementerne er endnu ikke fastlagt, så forslag fra menighedsrådsmedlemmer
er velkomne.
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Musikudvalgets forslag godkendes.
8. Ombygning af kapel.
På sidste møde i MR blev følgende besluttet: Menighedsrådet ønsker forslaget, hvor
toilet indrettes i kapeldelen med indgang mod øst. Projektet ønskes gennemført i 2016
og foreslås finansieret via provenuet på 135.000 kr. fra jordsalg i 2015, og restbeløbet
dækkes af egne midler. Anlægsudgiften anslås til ca. 210.000 kr. Forslaget indsendes til
provstiudvalget til godkendelse.
Formanden er senere blevet usikker på, om det var det fremlagte forslag eller det på
mødet fremlagte alternativ, hvor toilettet indrettes med forrum.
Indstilling: Til afgørelse.
Beslutning: Der indrettes forrum i toilet, hvis det er muligt efter regler for
handicaptoilet. Ellers uden forrum.
9. Vedtægt for skovkirkegården.
Kirkeværge og kirke- og kirkegårdsudvalg foreslår ændringer i vedtægten for
skovkirkegården bl.a. fordi nuværende beplantningsplan ikke har givet det ønskede
resultat. Samtidig oplyser kirkeværgen, at der er 5 års gennemgang på skovkirkegården
d. 12.5. kl. 14.00.
Forslag til ny udgave af vedtægt for skovkirkegården er vedhæftet dagsordenen.
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Sagen genoptages efter 5 års gennemgangen.

10. Kirkeværter.
Punktet blev behandlet på sidste møde, hvor vi besluttede at genoptage det på dette
møde, idet præster og graver blev bedt om et forslag. De har efterfølgende foreslået, at
sagen sættes i bero – til senere drøftelse.
Indstilling: Til efterretning.
Beslutning: Sagen genoptages senere, hvis præsterne oplever et behov herfor.
11. Luther og lagkage.
I forbindelse med reformationsjubilæet i 2017 udgiver Horsens provsti en samlet
aktivitetskalender. På sidste MR-møde blev aktivitetsudvalget anmodet om at udarbejde
en oversigt over, de aktiviteter, som vi ønsker skal indgå i provstiets aktivitetskalender.
Planen vedhæftes dagsordenen.
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Den forelagte plan godkendes og indsendes til provstiet.
12. Indlæg til kirkebladet – punkter til ”Nyt fra menighedsrådet”
Der er deadline til næste nummer af kirkebladet mandag d. 02. 05. På MR-mødet skal
derfor aftales, hvilke emner, der skal orienteres om under nyt fra menighedsråd - og
hvem der skriver om de enkelte emner.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Der orienteres om følgende punkter:
Trampestien helt til sognegården.
Stimænd.
Nye gravermedhjælpere med billeder.
Nykonserveret alterbillede.
13. Orienteringspunkter:
 Lydanlæg: MR har indsendt forslag til lydanlæg fra Scantone A/S til
godkendelse hos de kirkelige myndigheder. PU har behandlet sagen og
fremsendt den til Stiftet med anbefaling.
 Nyt fyr: FU har søgt vejledning hos Oluf Jørgensen A/S, rådgivende
ingeniørfirma vedr. etablering af nyt fyr til opvarmning af Vær Kirke og
konfirmandhuset og senere graverbygningen. Efter råd om dimensionering af
anlægget bliver opgaven sendt i udbud hos 3 entreprenører, hvorefter det
forelægges MR. Provstiet har bevilget kr. 170.000,- til udførelse i 2016.
14. Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed for
at orientere menighedsrådet om det.
 Formand
Kommunen har sendt lokalplanforslag for området nord for Griffenfeldsparken
i høring med indsigelsesfrist til den 31. maj.
Stiftet har meddelt, at menighedsrådet ikke skal udtale sig i denne sag.


Kirkeværger – ingenting.



Kasserer – ingenting.



Kontaktperson

Provstiets arbejdsgruppe vedr. løn- og arbejdsvilkår har udarbejdet et forslag, som
er udsendt til menighedsrådenes kontaktpersoner. De er indkaldt til et møde den 23.
maj. Efter evt. tilretning drøftes det på formandsmøde efter sommerferien.


Kirke- og kirkegårdsudvalg – ingenting.



Valgbestyrelse – ingenting.



Sognegårdsudvalg – ny fernisering 26. juni.



Frivilligudvalg – ingenting.



Musikudvalg – erstatningskoncert med BEAT salmer 10. maj kl. 19.30 i
Serridslev Kirke.



Aktivitetsudvalg – ingenting.



Bladudvalg – ingenting.



Medieudvalg – anlægget i konfirmandstuen er færdigt, og det virker fint.



Arbejdsgiverudvalg – ingenting.



Forretningsudvalg – ingenting.

 Præsterne
Den anonyme gave – stolaerne - er kommet. Pinsedag tages den ene stola i brug.
15. Eventuelt.
Det er Skovens Dag på søndag kl. 10.00. Gå ad den nye sti.
Udflugtsudvalget har udarbejdet et program og et budget. Der kommer en indbydelse ud i
slutningen af maj.

Referat ved Keld Søllested og Birgit Ørnholt Nielsen

