Referat af menighedsrådsmøde i Vær-Nebel sogne den 25. oktober 2017, kl. 19.00

Afbud: Inge Florup Nielsen.

1) Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt
2) Hvordan ønsker vi kirketjenesten bemandet fremover?
Indstilling: Ingelise gør status på bemandingen og fremlægger forslag til plan i 2018.
Beslutning: Der er enighed om at vi opslår en fuldtidsstilling som gravermedhjælper med
kirketjeneste, til ansættelse pr. 1. januar 2018.
Den resterende gravermedhjælperstilling slås op i det nye år.

3) Budget 2018 – vedhæftet
Indstilling: Henrik fremlægger og uddyber budget 2018 til vedtagelse.
Beslutning: Budget 2018, endelig budget afleveret d. 13-10-2017, 10:27 er behandlet og
godkendt.
Kvartalsrapport fra andet kvartal 2017 er fremlagt og godkendt.

4) Nybyggeriet – udvidelse af konfirmandbygningen.
Jørgen og Richard fremlægger og orienterer om foreløbig skitse over ruminddeling og
referer fra møde med arkitekten.

5) Rensning af orglet i Vær kirke
Jørgen orienterer om tidsplan og finansiering af arbejdet.

6) Præsentation af nyt kirkeblads – layout.
Indstilling: Medieudvalget præsenterer tilbud fra Printhouse til afløsning for vores kendte
design.
Beslutning: Der er enighed om bladets format og layout. Der indhentes priser fra to
forskellige trykfirmaer.

7) Mundtlige klager fra Serridslev i forbindelse med afviklingen af høstgudstjenesten i
Serridslev kirke.
Gudmund og Carl V. orienterer om klagerne og historikken bag.

8) Evaluering af korsang.
Indstilling: Ingelise orienterer om korsangen og vi skal drøfte fortsættelsen af denne
aktivitet.
Beslutning: Vi fortsætter ”Værsangs-koret”, med en årsplan indrykket i kirkebladets
december-nummer.

9) Ideer omkring dåbslys, dåbsprocession, dåbsklude og forslag til ”klovneevent” i kirken.
Marianna orienterer om disse ideer.

10) Julearrangement for menighedsråd og medarbejdere.
Indstilling: Vi drøfter et forslag om at flytte menighedsrådets møde den 7. december frem
til kl. 17.00 – og derefter arrangere fællesspisning med medarbejderne kl. 18.00.

Beslutning: Ingelise og Marianna laver en indbydelse til denne aften og sørger for at bestille
mad.

11) Korte meddelelser fra udvalg og menighedsrådets medlemmer.
12) Evt.
Referat ved Kirstine Jensen og Carl V. Korup

