Referat af menighedsrådsmøde i Vær-Nebel sogne, tirsdag den 15. august 2017 kl.
19.30

DAGSORDEN:
1) Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt.

2) Kirkegårdsrapport fra Serridslev Kirke
KKU indstiller at kirkegårdsrapporten godkendes med mindre ændringer, og arbejdet med
omlægningen af gravstederne som er hjemfaldne, nedlægges / omlægges, iht. til planen udarbejdet
af Anne-Marie Møller. Graverne udfører arbejdet i perioder hvor der er plads i arbejdsplanen.
Opstart i løbet af efteråret 2017. Der bliver behov for leje af maskiner og evt. bortkørsel af div.
materialer, som medfører ekstra udgifter.
Indstilling: til drøftelse
Beslutning: Kirke- og kirkegårdsudvalget arbejder videre ud fra kirkegårdsrapporten, og vender
tilbage med nyt på næste møde i september.

3) Redegørelse fra arkitekt – firmaet ”LINJEN” A/S vedrørende udnyttelse af den gamle
præstebolig/administrationsbygning – bilag vedhæftet - /Richard
Indstilling: til orientering
Vi fik en orientering om redegørelsen fra ”LINJEN” A/S. Denne redegørelse skal behandles på
provstiudvalgsmøde d. 16. august.

4)

Opfølgning på årlig visuel kontrol af orglet i Vær kirke - /Jørgen
Indstilling: På baggrund af den seneste kontrol den 6. juli 2017 skal vi tage stilling til en særlig
rengøring af orglet.
Beslutning: Orglet skal rengøres og vi udfærdiger ansøgning, bilagt tilbud fra Markussen og Søn, til
provstiudvalget.

5) Organiststillingen og kordegnestillingen er som tidligere aftalt nednormeret – og midler er hermed
frigjorte - /Ingelise
Indstilling: På denne baggrund skal vi have en drøftelse af, hvorledes vi ønsker midlerne anvendt –
og I bedes alle gøre jer tanker herom forud for mødet. Tidligere har vi talt om ansættelse af en
musikpædagog på timebasis, og tanker har ligeledes været fremme omkring etablering af en
senior-klub for mænd.
Men mange nye ideer er sikkert kommet til siden…………….sig frem ! Beslutning: Musikudvalget påtager sig opgaven og kommer om muligt med et forslag på næste
møde.

6) Valg til provsti – udvalg og stiftsråd den 16. august på Bygholm.
Indstilling: til orientering – alle er tilmeldt.

7) Skovkirkegården - /Jørgen
Indstilling: Det ser ud til, at den regnfulde sommer har rettet en del op på træernes vækst, og vi må
tage stilling til, om der fortsat skal arbejdes på et retsligt efterspil.
Beslutning: Frank slår græsset på skovkirkegården. Jørgen tager kontakt til biolog Simon Skov med
henblik på en vurdering af bevoksningen. Kirke- og kirkegårdsudvalget påtager sig opgaven at
revidere Skovkirkegårdsbrochuren.

8) Udflugten lørdag den 26. august – endeligt program - /Morten
Indstilling: til orientering – Morten orienterede, og vi er 26 tilmeldte.

9) ”Kirken i Dag” – en nyttig publikation? –
Indstilling: Vi skal tage stilling til abonnement på dette blad.
Beslutning: Kirstine sender en mail ud til menighedsrådet med forespørgsel på hvem der har
interesse i at modtage bladet, og kontakter dernæst Kirkefondet.

10) Nyt fra menighedsrådets medlemmer og udvalg.

11) Evt.

Referat v. Carl Korup og Kirstine Jensen

