Referat fra menighedsrådsmøde i sognegården i Vær
tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 – 21.00
Afbud fra: Anni Dalby, Bodil Johanne Jørgensen og Julius Møller.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.
2. Endelig godkendelse af regnskabet for 2014.
Regnskabet er returneret fra provstiet. Provstiudvalget har godkendt revisionsprotokollatet
uden bemærkninger.
Indstilling: Til efterretning.
Beslutning: Godkendelse taget til efterretning.
3. Budget 2016.
Budget 2016 er endelig godkendt med en driftsramme på 3.173.800 kroner og en
anlægsbevilling på 170.000 kroner til varmeanlæg i Vær kirke og konfirmandhus.
Indstilling: Til efterretning.
Beslutning: Godkendelse taget til efterretning.
4. Fastlæggelse af kollekter i kommende kirkeår.
I det forløbne kirkeår har der været følgende indsamlinger:
1. søndag i advent: Kirkens Korshærs varmestue i Horsens V: 608 kr. / S: Ingen gudstjeneste.
Juleaften: Kirkens Korshærs varmestue i Horsens V: 2.409 / S: 2.906. I alt 5.315 kr.
Juledag: Børnesagens Fællesråd V: 375 / S: 560. I alt 935 kr.
Nytårsaftensdag: Det Danske Bibelselskab V: 233 kr.
Kr. Himmelfartsdag: Folkekirkens ydre mission V: 0 kr. / S: Ingen gudstjeneste.
Pinsedag: DSUK - Danske Sømands- og Udlandskirker V: 493 / S: 105. I alt 598 kr.
Høstgudstjeneste: Folkekirkens Nødhjælp (I år sendt via Horsens Provstis
Nødhjælpsindsamling) V: 50 og S: 680 I alt 730 kr.
Søndag efter Allehelgen: KFUM’s sociale arbejde i Danmark. V: 240 / S 375. I alt
615 kr.
Herudover er der indsamlet til Horsens Provstis Nødhjælpsindsamling: 260 kr.
Beløb, der løbende lægges i kirkebøsserne sendes til Folkekirkens Nødhjælp.
Der skal træffes beslutning om kollekter i det kommende kirkeår.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning vedr. 2016.
Beslutning: Indsamlingen til Folkekirkens ydre mission udgår. Øvrige kollekter fastholdes.
Der arbejdes på en betalingsmodel med Mobilpay.
5. Valg af byggeteknisk rådgiver.
Valget foretages for et år ad gangen. Jonas Rump Nielsen er valgt for 2015.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Jonas Rump Nielsen blev genvalgt for 2016.
6. Endelig fastsættelse af mødedatoer for 2016.
På MR-møde d. 16.6. vedtog vi følgende foreløbige mødeplan for 1. halvår 2016:
21. januar, 24. februar, 30. marts, 27. april, 25. maj og 14. juni.
De nævnte datoer kan indpasses i provstiet kalender. For resten af 2016 foreslås følgende
datoer: (alle onsdage) 10.8., 14.9., 12.10. og 23.11.
Orienterings- og opstillingsmøde d. 13. 9. (foreslået som fælles for hele landet)
Frivilligfest: d. 7.9. (ca. en uge før opstillingsmødet)
Indstilling: Mødeplanen fastlægges endeligt.

Beslutning: Den endelige mødeplan for MR 2016 blev fastlagt til: 21. januar, 24. februar, 30.
marts, 27. april, 25. maj, 14. juni, 9. august, 14. september, 12. oktober og 23. november.
Opstillingsmøde den 13. september. Frivilligfest den 7. september. Birgits 25-års jubilæum som
kordegn markeres søndag den 5. juni.
7. Synsrapporter.
Den 18. august blev der afholdt syn på vore kirker, kirkegårde og sognegård samt
Husoddebakken 58. Rapporterne er vedhæftet dagsordenen.
Indstilling: Til efterretning.
Beslutning: Rapporterne blev taget til efterretning og de anbefalede reparationsarbejder søges
udført på de anbefalede tidspunkter.
8. Orienteringspunkter.
 Fældning af træer på kirkegårde
Pga. ønske om bedre indsigt til Vær Kirke fra nord har kirkegårdskonsulent Anne
Marie Møller været på besigtigelse. I en rapport anbefaler hun fældning af 2 træer samt
beskæring af lavt hængende grene ved kirkedige mod nord samt fældning af 1 træ på
Nebel Kirkegård på grund af skader på stammen. FU har søgt Horsens Provsti om
tilladelse til at udføre de anbefalede fældninger.
 Restaurering af altermaleri
Ansøgningen er godkendt af de kirkelige myndigheder. Restaureringen vil tage ca. 4
uger. Sagen vil blive behandlet på MR-møde i januar vedr. periode m.v.
 Ny gravermedhjælper
Der er ansat ny gravermedhjælper pr. 16.11. 2015 til erstatning for Christian. Det er
Karina Olldag Bøgild fra Klovborg. Hun er 40 år gammel. Frank har ”headhuntet”
hende via grandækningskurset i oktober.
 Salg af jord i Nebel
Salget af de 2 små jordstykker er blevet tinglyst, og salgsprovenuet er udbetalt. Efter
omkostninger til tinglysning og landbrugsmægler blev provenuet på kr.
133.520. Beløbet kan anvendes til kirkeligt formål efter godkendelse i provstiet.
9.

Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed for at
orientere menighedsrådet om det.
 Formand:
På formandsmødet havde jeg et indlæg om mulighed for mere hjælp fra provstiet vedr.
løn og arbejdsvilkår (lettelse af kontaktpersonens opgaver). Der var stort flertal for, at
der blev arbejdet videre med mulighederne, og der blev nedsat et udvalg bestående af
personalekonsulenten og nogle kontaktpersoner – bl.a. mig.
Trampestien er ved at være færdig, og der er indvielse på torsdag kl. 14.00.


Kirkeværger – ingenting.



Kasserer – ingenting.



Kontaktperson.
På kirkegården grandækkes der i øjeblikket. De har travlt, og det ser godt ud. Vores nye
organist er startet med sangkoret. De er p.t. ikke så mange. 8 – 10 korelever. Julie
spiller til Nytårsgudstjenesten og bliver budt velkommen ved sammenkomsten bagefter.
Birgit har gennemført årets tilsyn med kirkebogsføring i provstiet. Tilsynet er fordelt
over 2 år. Det er nok et større arbejde end forventet – i første omgang i al fald.



Kirke- og kirkegårdsudvalg – ingenting.



Valgbestyrelse – ingenting.



Sognegårdsudvalg
Fernisering den 6. december.



Frivilligudvalg
Der mangler frivillige i udvalget.



Musikudvalg
Danscherkoret medvirker ved gudstjenesten i Vær Kirke den 17. april.
Gudmund ændrer i gudstjenesteplanen, så gudstjenesten flyttes fra kl. 9.00 til 10.30.
Poul finder ud af indberetning til Koda.



Aktivitetsudvalg – ingenting.



Bladudvalg – ingenting.



Medieudvalg
Niels overfører alt hvad der er på den gamle hjemmeside og over til den nye
hjemmeside på fredag.



Kunstudvalg – ingenting.



Arbejdsgiverudvalg – ingenting.



Forretningsudvalg – ingenting.



Præsterne – ingenting.

10. Eventuelt
Sanne bestiller julekurve til Vinther Jacobsen og Ernst.
DR-Kirkens optagelser blev drøftet.
Referat ved Keld Søllested og Birgit Ørnholt Nielsen.

