Referat
fra menighedsrådsmøde i Vær-Nebel sogne, torsdag den 23. nov. 2017 kl. 19.00.
Deltagere: Der var afbud fra Julius Møller og Morten Krag
DAGSORDEN:
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2) Konstituering af menighedsråd
I følge bekendtgørelse af lov om menighedsråd § 9 og 10, skal der hvert år inden
funktionsperiodens udløb vælges personer til de nedenfor nævnte poster. Formand og
næstformand vælges af de folkevalgte medlemmer ved hemmelig afstemning. Øvrige poster
vælges ved almindeligt valg af og blandt menighedsrådets medlemmer:
Valg af formand
Carl Korup blev ved hemmelig afstemning valgt med alle 8 stemmer
Valg af næstformand
Keld Søllested blev ved hemmelig afstemning valgt med alle 8 stemmer
Valg af kirkeværge i Vær og Nebel
Jørgen Juul Knudsen blev valgt med alle stemmer
Valg af kasserer
Henrik Scharling blev valgt med alle stemmer
Valg af kontaktperson
Ingelise Terp blev valgt med alle stemmer
Valg af underskriftsberettigede
Henrik Scharling blev valgt med alle stemmer
Valg af bygningskyndig
Jonas Rump Nielsen blev valgt med alle stemmer
3) Nedsættelse af arbejdsudvalg under menighedsrådet – oversigtsbilag vedhæftet.

Ud over kirke- og kirkegårdsudvalg beslutter menighedsrådet selv hvilke udvalg, det vil
nedsætte. Normalt fortsætter man i hidtidige udvalg, men det er muligt at skifte ud fra
medlemmernes ønske og udvalgenes behov.
Beslutning: Nuværende udvalgssammensætning fortsætter uændret
4) Opfølgning på – og underskrift af 3. kvartalsrapport 2017 – bilag vedhæftet /Henrik
Kvartalsrapporten for 3. kvartal blev gennemgået og underskrevet
5) Orientering om nybyggeriet – bilag vedhæftet /Jørgen/Richard
Med hensyn til detailindretning af især køkkenfaciliteter skal der nedsættes et brugerudvalg:
Beslutning: Følgende ønsker drøftes med arkitekten: Vinduer i nordsiden ønskes som
eksisterende vinduer i sydsiden. Nødudgange flyttes fra gavl til hussider. Dør til depotet gøres
bredere. Der sættes saksespær i nybygning, så rumfangen bliver større.
Til indretning af køkkenfaciliteter blev følgende udvalg nedsat: Ingelise, Keld, Jørgen, Richard,
Henrik, Frank og Ruth Kjærulff. Udvalget anmodes samtidig om at indhente oplysninger om andre
sognehuses brugsregler. Forslag til indretning drøftes derefter med de frivillige.
6) Orientering om stillingsopslag/ansøgerfelt vedr. gravermedhjælperstillingen
samt nedsættelse af ansættelsesudvalg - /Ingelise
Indstilling: Arbejdsgiverudvalget samt Frank udgør ansættelsesudvalget.
Beslutning: Indstillingen blev godkendt.
7) Fjernvarmeprojektet rulles ud i Stensballe de kommende måneder – dermed også i
forhold til præsteboligen Husoddebakken 58.
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Husoddebakken 58 tilsluttes projektet fra
start.
Beslutning: Indstillingen blev godkendt
8) Nyt fra Provstiudvalget vedrørende ansøgning om særlig udnyttelse af kapellet i Nebel /Jørgen
Provstiet er positiv indstillet overfor, at kappellet i Nebel indrettes til et vejkapel for pilgrimme.
Provstiet har sendt ansøgning herom til stiftet.
Orientering om møde med Stensballeskolen og Forældrebestyrelsen vedrørende
placering og tidsplan for konfirmandundervisningen - /Gudmund
Gudmund orienterede om et positivt møde, hvor man blev enige om at udsende en fællesskrivelse
fra skole og kirke til forældrene i 6. klasse i begyndelsen af maj måned, hvor sammensætning af de
nye 7. klasser blev meddelt. I skrivelsen meddeles samtidig konfirmationstidspunkter for klasserne.

9) Evaluering af projekt morgensang på onsdage - /Sanne
Morgensang i Vær kirke har nu nogle forløb på bagen. Deltagerantallet har beklageligvis
ikke været ret højt, undervejs er både form og indhold blevet evalueret uden effekt på
deltagelsen. Sanne mener, at det ville være uansvarligt ikke at se på, om vores ressourcer
kunne bruges bedre og anderledes, derfor har hun besluttet, at morgensang i Vær efter
dette forløb (slut 13.dec 2017 ) ikke genoptages.
10) Orientering om nyt kirkeblad – herunder: trykning - /medieudvalget/Inge
Næste nummer af kirkebladet er i det nye layout og bladet trykket fortsat hos Print House.
I det nye blad gøres opmærksom på, hvor der kan læses supplerende oplysninger om kirkens
aktiviteter (på hjemmesiden)
11) Mødedatoer i 2018: 18. januar, 8. februar, 8. marts, 4. april, 3. maj, 7. juni - og
foreløbige: 16. august, 12. september, 11. oktober, 7. november, 6. december.
Beslutning: De foreslåede datoer blev vedtaget.
Kort nyt fra menighedsrådets medlemmer og udvalg.
”100 nye salmer” anskaffes i 20 eksemplarer i megaprint
Sogneaftner i 2018: 20.3. i Søvind og 4. 10. i Vær
12) Evt.
-

næste møde: Julemøde den 7. december kl. 17.00 – efterfulgt af traktement sammen med
medarbejderne kl. 18.30.
Følgende ønsker Menighedsrådets kalender: Keld

Referat ved
Carl Korup og Keld Søllested

