Referat fra
menighedsrådsmøde i Vær-Nebel sogne, torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00.
Afbud fra: Gudmund Rask Pedersen
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt

2. Organiststillingen – status og det videre forløb – v/Ingelise
Arbejdsgiverudvalget har d. 4.4 afholdt møde med organist og personalekonsulent, hvor
både organistens og menighedsrådets ønsker for stillingen blev drøftet.
Efterfølgende er lavet en ny opmåling af stillingen, som drøftes med organisten d.25.4.
Indstilling: til drøftelse

Beslutning: Menighedsrådet afventer mødet d. 25.4.
3. Planerne for sognegård og konfirmandbygning – efter mødet med
Provstiudvalget og referatet herfra – v/ Richard
KKU har efterfølgende mødet med Provstiudvalget holdt møde, og drøftet sagen. KKU har
besluttet at beskrive brugen af sognegården (administrationsbygning), og set på hvor
mange m2, vi bruger i det daglige. Der er udarbejdet et forslag som tillæg til det materiale,
som er blevet forlagt Provstiudvalget.
KKU ønsker drøftelse af tillægget. Ansøgning til Provstiet vedr. byggeri skal være indsendt
inden 15 maj.
Indstilling: til drøftelse

Beslutning: Richard fremlagde forslag til supplerende skrivelse til provstiet vedr.
ansøgning om tilbygning af nuværende konfirmandhus til sognegård. Forslag med
tilføjelser/ændringer sendes til Richard senest d. 1.5. KKU færdiggør på møde d. 4.5. kl. 16.
derefter anlægsønskerne, så de kan indsendes til provstiet inden d. 15.5.

4. Skovkirkegården – svarskrivelse til Birgitte Henningsen – v/Jørgen
I mail af 30. marts 2017, har vi til Birgitte Henningsen tilkendegivet vor store utilfredshed
med situationen omkring Skovkirkegården. Vi har nævnt en klar forventning om, at
problemerne skal løses af Birgitte Henningsen/O.T. anlæg, og at Vær-Nebel Sogne holdes
skadesløs i enhver henseende, og at de nødvendige undersøgelser og nyplantninger bliver
udført i indeværende år.

Desuden har vi spurgt ind til, om der er givet et fradrag i betalingerne for prissat, men ikke
bortskaffet sediment (72.000 kr.)
Der er d. 19.4. modtaget svar fra Birgitte Henningensen, der umiddelbart afviser fejl i
projekt- og anlægsfasen og bemærker, at bygherren løbende har godkendt anlægget. Hun
opfordrer til, at man afventer de aftalte prøver. Svarbrevet er udsendt til menighedsrådet.

Indstilling: til orientering og drøftelse
Beslutning: Menighedsrådet meddeler arkitekten, at vi forventer, at de foretager de
foreslåede undersøgelser for deres regning.

5. Evt. nye aktiviteter ledet af frivillige – v/Keld
Frivilligudvalget har den 22. marts afholdt møde, hvortil alle frivillige var inviteret. På dette
møde fremkom en række forslag til nye aktiviteter i sogneregi. Frivilligudvalget har
vurderet ideerne, og vil på nuværende tidspunkt fremlægge forslag til to nye aktiviteter til
vurdering i menighedsrådet.
a. Strikkeklub – strikning af dåbsklude.
b. Mandeklub – madpakkehygge og program efter deltagerinteresse.

Indstilling: til drøftelse
Beslutning: Strikkeklubben startes efter sommerferien, så det forinden kan blive omtalt i
kirkebladet. Aktivitetsudvalget og frivilligudvalget samarbejder om mandeklubben i
opstartsfasen.

6. Vielser udenfor kirkerummet – omfang og præcedens samt kirkepersonale?
v/Gudmund
Indstilling: til drøftelse
Beslutning: På grund af Gudmunds afbud udsættes punktet til næste møde
7. Hjemmesiden – prioritering og anvendelse af Facebook? – v/Sanne
Punktet består af to forhold. For det første har vi brug for en klar prioritering af hvilke
”aktiviteter” der bør vægtes højest i placeringen på hjemmesiden. Det vil fremadrettet
blive et tilbagevendende punkt på dagsordenen på hvert personalemøde. For det andet
har vi en mindre god billeddatabase. Her skal vi have oprustet. Fra præsteside kunne vi
tænke os et frivilligt fotokorps – ideelt som frivillig-udvalget, hvor vi så kunne ”bestille” en
fotograf til de forskellige aktiviteter og gudstjenester

Indstilling: til drøftelse
Beslutning: Gudstjenester og kirkelige aktiviteter prioriteres højest. Frivillig udvalget
forsøger at danne en lille gruppe af frivillige fotografer, som præsterne kan trække på.
Facebook skal sammentænkes med hjemmesiden. På kalenderen skal alle aktiviteter være
med.

8. Siden sidst: korte meddelelser fra menighedsrådets medlemmer.
Dåbsjubilæum - v/Sanne. Vi tror stadig på ideen! Derfor vil vi, i stedet for at nedlægge
den, opruste. Vi skaffer os taletid på et forældremøde i børnehaverne .
Minikonfirmander - v/Sanne. Godt forløb med Andreas. Fin og højtidelig
afslutningsgudstjeneste med stor tilslutning. Han vil gerne forsætte hos os, men bliver efter
sommer også forpligtet på nogle konfirmandhold i Vor Frelser. Han ved til maj, hvad det vil
betyde, i forhold til, hvad han kan tilbyde os.
Morgensang på onsdage - v/Sanne. Tænkt som en stund midt på ugen med sang, læsning
og bønner! Dette forår som optakt til søndagene. God tilslutning. Og dejligt med kaffen i
våbenhuset!
Adgang til og brug af kalender – v/Frank. Alle er oprettet, og man skal selv reagere inden
for 48 timer – ved tvivl spørg Kirstine eller Frank.

9. eventuelt.
Sanne: Evt. Også i år bliver det jul. Og i 2017 holdes juleaftengudstjenester: kl. 12.30 i Vær
(NB. kun 3 salmer!) kl. 14 i Vær, kl. 15 i Serridslev, kl. 16 i Vær.
Landskoret kommer i morgen og overnatter i sognegården. Giver koncert på søndag.
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