Vær-Nebel menighedsråd
14.09. 2016
Referat fra menighedsrådsmøde
onsdag den 14. september 2016 kl. 19.00
Martin deltog i mødet fra kl. 1930

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt
2. Revision af årsregnskabet for 2015
Revisor reviderede årsregnskabet onsdag den 17. august, og protokollatet og
revisors erklæringer er vedhæftet dagsordenen.
Revisor har ingen bemærkninger til regnskabet.
Indstilling: Til godkendelse og underskrift af menighedsrådets medlemmer.
Beslutning: Protokollatet blev underskrevet af menighedsrådets medlemmer, idet vi
har taget revisors bemærkninger til efterretning
3. Budget 2017.
D. 07.09. var der afsluttende budgetsamråd, hvor Anni og Gudmund og Keld deltog.
Der vil på MR-mødet blive givet en orientering fra mødet og om det godkendte
budget. Det godkendte budget vil blive udsendt inden MR-mødet
Indstilling: til efterretning.
Beslutning: Provstiet har godkendt det indsendte budget med en samlet
driftsbevilling på 3 120 700 kr. og en anlægsbevilling på kr. 1.100.000,4. Opstillingsmøde d. 13. 9.
For det tilfælde, at ikke alle MR-medlemmer deltog i opstillingsmødet, vil der blive
givet en orientering om mødets forløb, og der vil være mulighed for en evaluering.
Indstilling: til drøftelse.
Beslutning: Et godt møde, hvor 60 personer deltog. Der blev opstillet en liste med 9
kandidater og 4 suppleanter fra Vær, og en liste med 1 kandidat og en suppleant fra
Nebel. Besluttet at det nye MR og suppleanter indbydes til informationsmøde
torsdag den 3. nov. kl 16.30
5. Undervisning af Minikonfirmander:
Der arbejdes p.t. med at finde en minikonfirmandlærer, og det forventes, at vi kan
fremlægge en mulig løsning på MR-mødet.
Indstilling: til drøftelse og evt. beslutning.
Beslutning: Der er drøftelser med en mulig underviser.
6. Kordegnens sygdom og kirkekontorets betjening
Menighedsrådet har modtaget lægeerklæring, som er fremsendt som fortrolig
meddelelse til MRs medlemmer. Kirkekontoret betjenes fortsat af Kirstine Jensen,

der fra 1.8. foreløbig og frem til 30.11 er ansat med 22 timer om ugen. Ved behov
for flere timer vil de blive betalt efterfølgende. I perioden fra 23.5. – 31.7. var
Kirstines timeløn efter vikarsats. Den er højere som overenskomstansat. AGU og
FU har udlignet denne forskel ved efterbetaling samt udbetalt et engangsbeløb for
særlig indsats.
Indstilling: til orientering og drøftelse.
Beslutning: Der blev givet en orientering.

7. Ombygning af Kapel.
Der er opsat nyt og større fyr i det tidligere kapel. Fyret giver bedre og mere
økonomisk opvarmning af kirken og senere også konfirmandhuset. Ombygningen
med indretning af handicaptoilet er sendt i licitation og resultatet foreligger nu.
Tilbuddene er vedhæftet dagsordenen. Til de anførte priser skal tillægges moms,
ligesom der skal beregnes arkitektomkostninger på ca. 10 %. Alt i alt løber
ombygningen således op i ca. 320.000,00 kr. Det er jo væsentligt mere, end vi havde
forventet, nemlig 210.000,00 kr. Det vil givet være muligt at nedbringe enkelte af
entrepriserne, men der vil være tale om en ret væsentlig overskrivelse af det afsatte
beløb.
Indstilling: til drøftelse
Beslutning: Sagen udsættes til næste møde. Det forsøges at få nedbragt beløbet.
8. Skovkirkegården
Træerne på skovkirkegården er – som tidligere drøftet – ikke i rimelig vækst, og
Kirkeværge og Kirke- og Kirkegårdsudvalget har i længere tid drøftet, hvad der kan
gøres ved problemet, og man har nu bedt et firma med ekspertise i plantning af store
træer om en vurdering og løsningsforslag. Omkostningerne forventes at være af ikke
ubetydelig størrelse. Der gives en orientering på MR-mødet
Indstilling: til drøftelse
Beslutning: Vi afventer en redegørelse fra træplanteskolen Kortegaard.

9.

Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed
for at orientere menighedsrådet om det.
 Formand
ingenting
 Kirkeværger
Der er konstateret skimmelsvamp i orgelrummet i Vær. Forsikringsselskabet
kontaktes. Sagen undersøges nærmere. Der er konstateret fugt ved hjertestarter
i Serridslev. Sagen undersøges nærmere.
 Kasserer
ingenting
 Kontaktperson
ingenting
 Kirke- og kirkegårdsudvalg
ingenting













Valgbestyrelse
Der var ros til valgbestyrelsen og til planlægningen af opstillingsmødet.
Sognegårdsudvalg
Der skiftes udstilling i sognegården mandag den 19.9.
Frivilligudvalg
ingenting
Musikudvalg
Der er koncert den 4. 10 ved ensemble Midtvest.
Aktivitetsudvalg
Sogneaften i Søvind den 29. sept.
Bladudvalg
ingenting
Medieudvalg
Kirstine er under oplæring med hjemmesiden.
Arbejdsgiverudvalg
ingenting
Forretningsudvalg
ingenting
Kunstudvalget
ingenting
Præsterne
Der blev orienteret om Jesus på fængslet.

10. Eventuelt.
ingenting
Referat ved
Keld Søllested

Anni Dalby

