Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 7. juni 2018 kl. 19.00.
Afbud fra Gudmund, Keld, Julius og Morten

1) Godkendelse af dagsorden – godkendes med nyt punkt 2.
2) Fremlæggelse af budget 2019 - Henrik
Godkendelse: Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 04-06-2018 09.08
Formulering af målsætning til budget 2019 drøftes, tilrettes og vedlægges.
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 – fremlagt – det konstaterede overskud på
kr. 300.000,00 skyldes lave driftsudgifter på kirkebygningen, ændrede lønninger
(organist, kordegn) som ikke er rettet i budgettet samt gravermedhjælper løn først
føres i april.
Beslutning – Taget til efterretning.

3) Status på ombygningsarbejdet – Jørgen/Richard.
Der orienteres om mødet med provstiudvalget den 7. juni kl. 14.45-15.15.
Beslutning: Et godt møde – der arbejdes videre. Afsluttende budgetsamråd er
5.sep. 2018.

4) Status på stillingsopslag for kirke/kulturmedarbejder – og kordegn - /Ingelise.
Der orienteres om mødet med provstiudvalget den 7. juni kl. 14.45-15.15.
Beslutning: Kombineret stilling som kordegn og kirkekulturmedarbejder
opslås snarest – hvor kirkekulturmedarbejderstillingen udgør majoriteten.
AGU arbejder videre.

5) Status på renovering af kapellet i Nebel - /Richardt

Orientering: Der kalkes snart.

6) Orientering vedr. demonstration af specialtraktor/frontlæsser –
Richard/Frank.
To firmaer har demonstreret eksempler på mulige løsninger i forhold til de
specielle opgaver der skal løses – eksempelvis løft af gravsten.
Beslutning: Det er Norcar DK 755 XC vi går efter. Tilbud 178.000 kr. + moms, i
alt 222.500 kr. Ansøgning af finansiering af frie midler sendes til provstiet.

7) Persondata – registrering – nye EU – regler - /Carl V.
Der gives en kort orientering på området samt konsekvenser – herunder
menighedsrådets personlige underskrift på anvendelse af billedmateriale på
hjemmesiden mv.
Find og Palle fotograferer os ved næste møde 16.aug.

8) Post/præludium i forbindelse med gudstjenester - /Inge
Der lægges et stort arbejde i disse to ”discipliner”, hvorfor en særlig
”annoncering” heraf kunne være værdifuld for kirkegængerne.
Beslutning: Ønske fra menighedsrådet om, at det annonceres af præsterne /
ved opslag i våbenhuset, hvad der spilles til præ- og postludium.

9) Korte meddelelser fra udvalg og rådsmedlemmer.

Ingelise: Justering af gaveregulativ, Fest for frivillige 30.8. Kl. 18, Afsked med
Kirstine: 31.8 kl 9.30.
Henrik: Vandskade konstateret ved Serridslev Kirke – vandspild ca. 805m3 –
refusion afslået ved Samn, skaden er indsendt til Forsikringsenheden – muligvis 50%
dækning af faktura på kr. 40.400,00 + VVS kr. 2.200,00. Afventer.
Fjernvarme installeres nu på Husoddebakken 58, faktura kr. 25.500,00 samt
efterregninger anslået kr. 10.000,00 forfalder inden for de kommende måneder.
Carl: Gudmund har valgt at trække sin ansøgning om ophævelse af boligpligt
tilbage, idet en fraflytning – i givet fald – ville skulle være realiseret inden for et år i
forhold til boligpligtens ophævelse.

10)
Evt. Fremtidig leveringsprocedure aftales med de danske fragtmænd, da
kirkebladet dd. ikke blev afleveret fordi kirkekontoret var lukket.
Mailpolitik – svar alle! Bør bruges med større omhu.

Ref. ved Sanne
Salmevalg – hvidvin og rejemad:
Inge og Marianna

