Referat fra rådmøde i Vær-Nebel menighedsråd
onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 – 22.00
Afbud fra: Martin Høybye, Bodil Johanne Jørgensen og Helle Søndergaard.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2015.
Regnskabet skal indsendes til provstiet senest 1.4. og forinden godkendes i
menighedsrådet.
Regnskabsåret slutter med et underskud på driften på 7.829,23 kroner. Men
menighedsrådet havde 363.113,13 kroner i frie midler ved årets begyndelse. Efter
resultatdisponering betyder det, at menighedsrådet slutter regnskabsåret med et
overskud på de frie midler på 355.283,90 kroner og en likviditet på 311.000 kroner.
Menighedsrådet disponerer over de frie midler, og i 2016 har vi allerede igangsat en
del arbejder. Det er bl.a. reparation af taget på Husoddebakken 58, nyt AV- og
lydudstyr i konfirmandstuen og lydanlæg i kirken.
Regnskabet er vedhæftet som bilag, og vil blive gennemgået på mødet af kordegn og
kasserer.
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Vær-Nebel Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 17754610, Regnskab 2015,
Afleveret d. 18-03-2016 10:44 blev godkendt.
3. Nyt køkken i konfirmandhus.
I forbindelse med behandling af budget 2016 imødekom provstiet ikke vores ønske om
udbygning af konfirmandhuset til et anslået beløb på 4.600.000 kr. Der er siden blevet
arbejdet videre med alternative forslag, som giver bedre køkkenforhold. Der er
udarbejdet skitseforslag til 2 forskellige løsninger, som er vedhæftet dagsordenen som
bilag. Det forslag menighedsrådet godkender, skal sammen med budgetforslag 2017
indsendes til provstiet med en ansøgning om godkendelse og bevilling.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: 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.
4. Ombygning af kapel.
Menighedsrådet har tidligere drøftet muligheden for at søge provenuet fra jordsalg
anvendt til modernisering af toilettet i kapellet. Der er udarbejdet 2 forskellige forslag
til løsning. Disse er medsendt dagsordenen som bilag.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: 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.

5. Maling af vinduer i Sognegården.
Vinduerne i Sognegården trænger til behandling indvendigt.
Kondensvandet der opstår i vinterhalvåret er meget nedbrydende på malingen.
Med henblik på at få arbejdet udført i den kommende sommer, er der indhentet
tilbud/overslag fra Kjærbye Malerfirma. Tilbuddet er vedhæftet dagordenen som bilag.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Tilbuddet fra Kjærbye Malerfirma på kr. 24.906,25 ekskl. moms blev
godkendt til udførelse i 2016.
6. Kirkeværter.
På sidste møde drøftede MR behovet 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 det tidsrum,
hvor der ikke er en graver i kirken.
Det blev besluttet, at præster og graver udarbejder en liste over opgaver til kirkeværter,
og at der findes frivillige til løsning af opgaven. Den udarbejdede liste over opgaver
samt graver Franks overvejelser vedr. kirkeværter vedhæftes dagsordenen som bilag.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Punktet genoptages på næste møde.

7. Udflugt for menighedsråd og personale med ægtefæller.
På sidste MR-møde blev det besluttet, at der tilrettelægges en ekskursion for
menighedsråd med ægtefæller og personale søndag den 28. august. Jens, Per, Gerda og
Helle står for arrangementet. Den lille arbejdsgruppe har haft møde, og de fremlægger
forslag til arrangement.
Indstilling: Til godkendelse og drøftelse vedr. de økonomiske rammer.
Beslutning: Udvalgets forslag med ekskursion til Christiansfeld m.v. blev godkendt.
Der arbejdes ud fra en budgetramme på kr. 25.000 kr. Der opkræves ikke
deltagerbetaling.
8. Indbydelse til reception – Kapel Vestre Kirkegård.
Horsens kirkegårde inviterer 3 repræsentanter fra menighedsrådet til reception søndag
d. 1. maj kl. 13.00 i forbindelse med genåbning af kapellet på Vestre Kirkegård. Hvem
tilbyder at deltage?
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Gudmund, Gerda, Aksel og Poul deltager i receptionen. Kirkekontoret
tilmelder.
9. Reformationsjubilæet i Horsens Provsti 2017.
Horsens Provsti skriver d. 4.3. i forbindelse med planlægning af Lutheråret: ”Vi vil
bede jeres sogn sende os de aktiviteter, I måske allerede har planlagt eller eventuelt
planlægger i forbindelse med jubilæet. Det være sig foredrag, studiekredse, sangaftner,
sognerejser, etc. De vil så indgå i en samlet aktivitetskalender”. Der er svarfrist 1.5.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Aktivitetsudvalget udarbejder forslag til næste møde.

10. Orientering fra indledende budgetseminar d. 2.3.
Gerda, Jørgen og Keld deltog i nævnte arrangement. Der gives en orientering fra
mødet.
Indstilling: Til orientering og drøftelse.
Beslutning: Det er vigtigt, at menighedsrådet giver en formålsbeskrivelse under
budgetforslagets pkt. 2.
11. Musikalsk legestue og minikonfirmander.
Den 1.4. begynder Mette Bugge i sit nye job som kirke/skolekonsulent, og hun har
derfor meddelt, at hun ikke mere kan varetage musikalsk legestue og minikonfirmander
hos os. Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi fremover løser opgaverne.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Musikalsk legestue aflyses i foråret. Der søges efter en kirke- og
kulturmedarbejder til minikonfirmander.
12. Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed
for at orientere menighedsrådet om det.
 Formand – ingenting.
 Kirkeværger
Nye salmebøger og højskolesangbøger er indkøbt.


Kasserer – ingenting.

 Kontaktperson
Det går godt med de to nyansatte gravermedhjælpere.
 Kirke- og kirkegårdsudvalg
Kirken er ved at blive kalket.


Valgbestyrelse – ingenting.



Sognegårdsudvalg – ingenting.



Frivilligudvalg – ingenting.

 Musikudvalg
Koncerten med Beatles salmer måtte aflyses pga. sygdom.
Julie arbejder på at få en ny koncertdato med gruppen.


Aktivitetsudvalg – ingenting.



Bladudvalg – ingenting.

 Medieudvalg
Anlæg i konfirmandstuen er sat op. Anlægget er nemt og enkelt at betjene.
Kaboo og hjemmesiden arbejder sammen nu.
 Kunstudvalg
Det ny restaurerede alterbillede er blevet flot.


Arbejdsgiverudvalg – ingenting.



Forretningsudvalg – ingenting.

 Præsterne
Stor ros til det nyetablerede stilaugs arbejde.
13. Eventuelt.
Ingenting.
Referat ved Keld Søllested og Birgit Ørnholt Nielsen

