Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00
Deltagere: Der var afbud fra Morten Krag

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med nyt pkt. 8: Svar fra miljøstyrelsen vedr. justering af
matrikelgrænse for 1g og salg af fredskov matrikel 1l.
2) Gennemgang af forslag fra arkitektfirmaet ”LINJEN” til renovering/ombygning af den
gamle præstebolig – bilag /Jørgen
Indstilling: Forslaget skal gennemdrøftes, og der skal tages beslutning om at videresende
dette til provstiudvalget.
Beslutning: Arkitektens tilrettede forslag blev godkendt og fremsendes til provstiudvalget
3) Udkast til ansøgning om ophævelse af bopælspligt – bilag - Gudmund/Carl V.
Indstilling: Udkastet skal diskuteres, og der skal tages beslutning om at videresende dette
til provstiet.
Beslutning: Det udarbejdede forslag blev godkendt med rettelser og videresendes til
provstiet
4) Udkast fra Julie til budget for den kirkelige musik i 2019 – bilag.
Indstilling: Budgettet diskuteres og indstilles til vedtagelse.
Beslutning: Musikudvalgets forslag til budget for sang og musikaktiviteter i 2019 blev
godkendt
5) Forslag til stillings – og funktionsbeskrivelse for kirke – og kulturmedarbejder – bilag /Inge
Indstilling: forslaget skal diskuteres og beslutning om opslag tages.
Beslutning: Det udarbejdede forslag blev godkendt og stillingen opslås til besættelse pr.
1.9. og provstiet ansøges om delfinansiering på kr. 150.000 pr. år i 2 år.,
6) Valg af referent og suppleant ved menighedsrådets fremtidige møder - /Ingelise
Beslutning: Keld blev valgt som referent og Sanne som suppleant, når Keld er forhindret i at
deltage i MR-møder

7) Nadverliturgien ved gudstjenester i Vær og Serridslev kirker:
Forslag om ændring af nadverindledningen fra det nuværende nadverritual c (se
salmebogen s. 800) til nadverritual b (se salmebogen s. 799) / v. præsterne
Beslutning: Fra Pinsedag 2018 og fremover anvendes nadverritual b i begge kirker (DDS, s.
799)
8) Svar fra miljøstyrelsen vedr. justering af matrikelgrænse for 1g og salg af fredskov
matrikel 1l.
D. 30.4. sendte vi en fornyet forespørgsel til miljøstyrelsen om svar på vores ansøgning af
26.10. 2017 vedr. salg af fredskov. Vi har også - med uddybende argumenter – spurgt til
sagen d. 19.2.
D. 2. 5. har miljøstyrelsen svaret positivt, så menighedsrådet kan igangsætte processen
Beslutning: Jørgen og Keld tager kontakt til landinspektør og mægler og sætter projektet i
gang.
9) Korte meddelelser fra medlemmer og udvalg – (fremsend gerne et par stikord til Keld af
hensyn til referatet)
Henrik: Der skal indsendes ansøgning om anlægsbevillinger vedr. budget 2019. Der søges
om kr. 1.2 mil ekstra til ombygningen af administrationsbygningen, og der søges om kr.
150.00,- til delfinansiering af stilling som kirke- og kultur medarbejder.
Carl: gav oplysninger vedr. persondatabestemmelser – der kommer snart ny vejledning
Inge: Medieudvalget har vedtaget, at Inges ansvar som redaktør på kirkebladet fremover
også vil gælde for sognenes hjemmeside og Facebook. Inge vil derfor indgå i et samarbejde
med Kirstine om ajourføring af disse platforme. I den sammenhæng vil medieudvalget igen
forsøge at danne et fotograf-korps.
10) Evt.
Referat ved
Carl V. Korup og Keld Søllested

