Til Vær-Nebel menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 12. oktober 2016 kl. 19.00
Afbud fra: Poul Holm Nielsen og Bodil Johanne Jørgensen
Martin deltog ikke i behandling af pkt. 6 pga. inhabilitet. Gudmund forlod
mødet kl. 19.55 efter behandlingen af pkt. 6.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 4 behandles efter Pkt. 6.
2. Fromesse i Vær Kl. 9.00
Når der er gudstjeneste i Vær både kl. 9.00 og kl. 10.30 giver det kirkebetjeningen
problemer med at nå at klargøre til gudstjenesten til Kl. 10.30. Et forslag kunne være,
at gudstjenesten kl. 9 afkortes ved, at der i formessen skæres en bibellæsning og en
salme bort.
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Det foreslåede blev godkendt som forsøgsordning frem til påske..
3. Undervisning af minikonfirmander.
Den ene af de nyansatte kirke- og kulturarbejdere ved Frelser Kirke har givet tilsagn
om at ville påtage sig undervisning af vore minikonfirmander. Vedkommende har en
deltidsstilling ved Frelser Kirke, så der er tidsmæssig mulighed for det.
Undervisningen af alle 4 klasser henlægges til sidste halvdel af skoleåret. Der
forventes snarest indgået en ansættelsesaftale med vedkommende.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Gudmund, Sanne og Keld indgår aftale med pågældende.
4. Ombygning af det tidligere kapel.
Der er indhentet nye tilbud på tømmer- og kloakentreprise. Tilbuddene var højere end
de først indkomne, hvorfor det foreslås, at de først indhentede tilbud accepteres
samtidig med, at der forsøges at finde besparelser i projektet.
Indstilling: til godkendelse
Beslutning: Det oprindelig tilbud accepteres under forudsætning af, at budgettet
tillader det.
5. Julearrangement for menighedsråd og personale
Da nyt menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent, foreslås det traditionsfulde
julearrangement for menighedsråd og personale i år udvidet til at være for personale
samt både det nye og det gamle menighedsråd. Der skal i givet fald fastsættes en dato
og nedsættes et arrangementudvalg.
Indstilling: Der fastsættes en dato og nedsættes et festudvalg
Beslutning: Arrangementet afholdes d. 29.11. kl. 18.00
Arrangementsudvalg: Julius, Frank, Poul og Martin.

6. Forespørgsel om køb af kirkejord.
Ejeren af den tidligere ringerbolig, Værvej 53, er interesseret i at købe et stykke af
skoven, der ejes af kirken. Værvej 53, matrikel nr. 1g, er meget lille – under 500 m2.
Det tilstødende jordstykke, som kirken ejer, er fredskov og belagt med
fredningsbestemmelser. Hvis menighedsrådet vil sælge, skal der søges gennem
provsti og stift.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Menighedsrådet er positivt indstillet over for jordsalg til parcellen, der
tidligere var ringerbolig, da parcellen er meget lille. Der sendes en forespørgsel til
provstiet om jordsalg er muligt. Hvis provstiet svarer positivt, vil den videre
behandling foregå i det nyvalgte menighedsråd.
7. Indlæg i kirkebladet.
Der er deadline til næste nummer af kirkebladet mandag d. 17. 10. På MR-mødet skal
aftales, hvilke emner, der skal orienteres om under nyt fra menighedsråd - og hvem
der skriver om de enkelte emner.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Der skrives om følgende:
 Menighedsrådsvalg og det nye menighedsråd. Keld skriver
 Ombygning af Kapel. Jørgen skriver
 Højtalere i kirken. Jørgen skriver
 Skovkirkegård. Gerda skriver
 Værsang og Korklang: Keld skriver
8. Evaluering af menighedsrådsperioden 2012 – 2016.
Torsdag d. 3. 11. kl. 16.30 har vi aftalt et møde med det nye menighedsråd med
henblik at videregive informationer om menighedsrådets arbejde.
Aftenens program:
Kl. 16.30 fællesmøde
Kl. ca. 18.00 smørrebrød – fælles
Kl. ca. 19.00 det nye råd informerer hinanden om kompetencer og
interesser.
Der ønskes en evaluering af arbejdsstrukturen i nuværende menighedsråd, så vi kan
videregive vore erfaringer til de nye rådsmedlemmer. Samtidig aftales, hvorledes vi
fremlægger det d. 3.11. kl. 16.30.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Start tidspunkt for mødet flyttes til kl 16.00. Enkeltpersoner og udvalg
orienterer om deres arbejde.
9. Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed
for at orientere menighedsrådet om det.
 Formand.
Der har været afholdt sidste formandsmøde i provstiet i denne valgperiode
med bl.a. ide- og erfaringsudveksling fra menighedsrådenes arbejde.
 Kirkeværger
Ingenting
 Kasserer
















Ingenting
Kontaktperson
Det nedsatte udvalg i provstiet har udsendt en vejledning til vurdering af
stillinger i Horsens Provsti.
Det forventes ikke, at Birgit begynder at arbejde i dette kalenderår.
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Det nye lydanlæg i Vær kirke installeres i næste uge.
Valgbestyrelse
Valgarbejdet er færdigt og valget er aflyst – annonceret i Horsens Posten
Sognegårdsudvalg
Der mangler en ny kunster til udstilling i sognegården.
Frivilligudvalg
Ingenting
Musikudvalg
Velbesøgt koncert med Ensemble Midtvest og vellykket Værsang og
Korklang. Landskoret kommer i weekenden den 21.-23. april 2017.
Aktivitetsudvalg
Ingenting
Bladudvalg
Deadline den 17.10. Næste blad udleveres den 17.11.
Medieudvalg
Ingenting
Arbejdsgiverudvalg
Ingenting
Forretningsudvalg
Ingenting
Kunstudvalget
Ingenting
Præsterne
Jesus på fængslet er velafviklet. Det var en stor succes.

10. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Keld Søllested

Jørgen Juul Knudsen

Lave kaffe og the, vælge sange og rydde op efter mødet: Jens, Bodil og Julius.

