Vær, den 14. juni 2016

Referat af menighedsrådsmøde i Vær-Nebel Menighedsråd
tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19.00
Afbud fra Per Kjærulff og Julius Møller.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt
2. Menighedsrådets budget for 2017.
Fra Horsens Provsti er udmeldt en foreløbig driftsramme på kr. 3.146.200, og
kirkekassens indtægter er beregnet til kr. 624.968,26. Menighedsrådet skal senest den
15. indsende foreløbigt budget inden for den udmeldte driftsramme. FU har sammen
med provstiets økonomifolk gennemarbejdet materialet og udarbejdet et forslag.
Budgetforslaget vil blive eftersendt, når det er renskrevet. På MR-mødet vil der blive
udleveret en papirudgave. Budgettet gennemgås på mødet.
Indstilling: Til godkendelse.
Beslutning: Vær-Nebel Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 17754610, Budget 2017,
Bidrag budget afleveret d. 07-06-2016 kl. 14.06 blev godkendt.
3. Kirkekontorets betjening:
Under Birgits sygeperiode har provstiets regnskabsafdeling overtaget udbetaling af løn
og betaling af regninger. Kirstine Jensen klarer kirkebogsføring og andre
kontoropgaver og vil normalt være på kontoret i åbningstiden. Under Kirstines ferie vil
kontoret være lukket, og der vil blive henvist til andre personer – alt efter opgavens art.
Der gives en orientering på mødet
Indstilling: Til orientering og drøftelse.
Beslutning: Det blev godkendt, at kontoret holder lukket de dage Kirstine holder ferie.
Det meddeles ved opslag på sognegårdsdøren og ved meddelelse på telefonsvareren,
hvem der kan kontaktes ved presserende meddelelser.
4. Valgorienteringsmøde d. 13.9.
Det lovpligtige menighedsmøde vil blive afholdt sammen med det valgorienterende
møde. Efter dette vil forsamlingen have mulighed for at vælge kandidater til en
valgliste. Til denne del af mødet bør der vælges en dirigent til at lede drøftelserne og
valg til listen. Menighedsrådet bør på forhånd have et forslag til dirigentposten.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Forslag blev drøftet – Keld spørger – i prioriteret rækkefølge.

5. Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed
for at orientere menighedsrådet om det.



Formand
D. 5.6. blev dagen, hvor vi ikke holdt jubilæum. Flere kirkegængere havde
medbragt en lille gave/hilsen til Birgit. Disse er samlet på kontoret og gives til
Birgits mand Torben, der viderebringer, når det er passende. Birgits fravær
forventes at blive af længere varighed. I den tid klarer Kirstine
kirkebogsføringen og andet kontorarbejde i åbningstiden. Provstiet klarer
lønudbetaling og betaling af regninger. Det må påregnes, at Birgit til sin tid
starter langsomt op, f.eks. ved at provstiet fortsætter med udbetalingsopgaver
et stykke tid efter, at Birgit er startet igen.



Kirkeværger
Der er taget jordbundsprøver på skovkirkegården. Der er ikke kommet svar på
jordbundsprøverne endnu. Træerne er syge, og hvad der skal ske er ikke
afklaret endnu.



Kasserer
Ingenting



Kontaktperson
Der har været relativt få deltagere til vore musikalske aktiviteter her i foråret.
Julie og Keld er enige om, at der reklameres aktivt for at gøre tilbuddene kendt
gennem skolen og ved opslag og anden omtale.
Julie deltager i 2 kurser henover efterår og forår:
o Musik i kirken for børn 1 – 3 år 21.9 – 23.9. Løgumkloster
o Børnekor Basis – 6 fredage aug. - april
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Ingenting




Valgbestyrelse
Ingenting



Sognegårdsudvalg
Ingenting



Frivilligudvalg
Ingenting



Musikudvalg
Menighedsrådet går ind for at landskoret (samling af korpiger fra hele landet)
besøger sognet i forbindelse med deres sommer turne i 2017.



Aktivitetsudvalg
Ingenting



Bladudvalg
Ingenting



Medieudvalg
Ingenting



Arbejdsgiverudvalg
Ingenting



Forretningsudvalg
Ingenting



Præsterne
Der skal annonceres efter en underviser til minikonfirmander. Der er
forhandlet med skolen om konfirmandundervisning til næste skoleår med et
godt resultat. Frivillige til hyrder kan melde sig til en af præsterne og få
nærmere orientering om opgave. Det er 2 mandage i september – 19. og 26.
september, og det foregår på fængslet.

6. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Keld Søllested

Jørgen Juul Knudsen

Lave kaffe og the, vælge sange og rydde op efter mødet: Jørgen, Gerda, og Julius

