Vær, den 9. august 2016

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 09. august 2016 kl. 19.00
Afbud fra Helle Søndergård Jensen
Fraværende: Julius Møller
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt
2. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport for 2. kvartal.
Medsendt dagsordenen er kvartalsrapport og budget-formålsrapport for 2. kvartal.
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
3. Indlæg i kirkebladet.
Der er deadline til næste nummer af kirkebladet tirsdag d. 09. 08. (for MR i morgen – så
der er en stram tidsplan). På MR-mødet skal aftales, hvilke emner, der skal orienteres
om under nyt fra menighedsråd - og hvem der skriver om de enkelte emner.
Desuden skal der være en omtale af valg til menighedsråd og opstillingsmødet d. 13.9.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Følgende emner omtales: hjemmesiden – Martin, opstillingsmødet - Keld
og lydanlæg i Vær kirke – Jørgen.
4. Betjening af kirkekontoret.
Der gives en orientering om forløbet hen over sommeren, og hvordan situationer er
fremadrettet, indtil der er en afklaring af kordegnens sygefravær.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Betjening af kirkekontoret har fungeret tilfredsstillende. Ved behov kan
kirkekonteret holdes lukket, mens telefoner og mail fjernbetjenes via nettet.
5. Undervisning af minikonfirmander
Der er fortsat ikke fundet en løsning på undervisning af minikonfirmanderne i det
kommende skoleår. Menighedsrådet må drøfte løsningsmuligheder – det er ved at være
en hastesag.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Der søges fortsat efter en medarbejder til minikonfirmander. Det
undersøges om der kan laves et opslag på kirke- og kulturmedarbejdernes organisations
hjemmeside.
6. Planlægning af opstillingsmøde.
D. 13.9. holdes, der valgorienterende møde mulighed for at opstille en fælles liste.
Datoen er anbefalet fælles for alle sogne for at styrke den fælles PR. Provstiet vil lave en
fælles annoncering af møderne og i øvrigt sørger for omtale i den lokale presse. I vores
næste kirkeblad, der udkommer kort før mødet, bliver det omtalt. Vedhæftet som bilag

er et forslag til indlæg i Kirkebladet. Ved frivilligfestsen vil der ligeledes blive opfordret
til deltagelse.
Landsforeningen har i sit materiale et forslag til program for aftenen – forslaget er
vedhæftet som bilag.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning af program samt fordeling af opgaverne
Beslutning: Forslag til kirkebladstekst blev godkendt med ændringer. Landsforeningens
programforslag godkendes. Valgbestyrelsen (Poul, Anni og Keld) og Jørgen
detailplanlægger. Der skal være en kaffepause efter orienteringsmødet.
7. Sognegården – rensning af tag.
Der er meget mos/alger på Sognegårdens tagbelægninger, dette gælder ligeledes for
gravernes faciliteter samt Kapelbygningen. For at sikre at tagstenene ikke bliver ødelagt
af frost, bør tagfladerne afrenses og behandles mod alger.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Der indhentes tilbud om fjernelse af mos og alger, og arbejdet udføres
snarest.
8. Orienteringspunkter.
Der gives en orientering om bl.a. følgende
 Lydanlæg i Vær Kirke
 Udskiftning af pærer i Vær kirke
 Skovkirkegården
9. Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed for
at orientere menighedsrådet om det.
 Formand
Ingenting


Kirkeværger
Ingenting



Kasserer
Ingenting



Kontaktperson
Ingenting



Kirke- og kirkegårdsudvalg
Ingenting



Valgbestyrelse
Ingenting



Sognegårdsudvalg
Ingenting



Frivilligudvalg
Ingenting



Musikudvalg
Ingenting



Aktivitetsudvalg
Ingenting



Bladudvalg
Ingenting



Medieudvalg
Ingenting



Arbejdsgiverudvalg
Ingenting



Forretningsudvalg
Ingenting



Kunstudvalget
Ingenting



Præsterne
Der er landemodegudstjeneste den 31.8.

12. Eventuelt.
Der er 27 tilmeldte til menighedsrådsudflugten den 28. 8.

Referat ved Keld Søllested og Anni Dalby

