Referat af menighedsrådsmøde i Vær-Nebel sogne, torsdag den 8. december 2016
kl. 19.00.
Afbud fra: Inge Florup Nielsen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Arbejdsudvalg og særlige udvalg
Vi skal drøfte og beslutte hvilke udvalg vi vil have i den kommende periode.
Indstilling: Drøftelse
Beslutning: Det blev besluttet at nedsætte følgende udvalg; forretningsudvalg, arbejdsgiverudvalg,
frivilligudvalg, aktivitetsudvalg, musikudvalg, og medieudvalg.

3. Nedsættelse af arbejdsudvalg
Indstilling: Vi forsøger at fordele opgaverne i rådet efter lyst og interesse.
Beslutning:
Forretningsudvalg: Keld, Jørgen, Carl, Henrik, Sanne og Gudmund.
Arbejdsgiverudvalg: Keld, Ingelise, Carl, Sanne.
Frivilligudvalg: Keld, Ingelise og Marianna.
Aktivitetsudvalg: Morten, Marianna, Richard og Gudmund.
Musikudvalg: Inge, Julius, Sanne og Julie.
Medieudvalg: Inge, Marianna, Julius og Gudmund.

Udvalg vedr. præstebolig: Jørgen og Richard.

4. Revision af udvalgenes arbejdsbeskrivelser
Indstilling: Vi drøfter, hvorledes beskrivelserne revideres frem mod næste møde i menighedsrådet.
Beslutning: Det er udvalgene der på deres første møde indkalder og gennemgår
arbejdsbeskrivelserne, og sender forslag til Keld, senest d. 13. januar 2017. Carl og Keld udarbejder
samlet forslag.

5. Forretningsorden for menighedsrådet - vedhæftet
Indstilling: Gennemgang af gældende forretningsorden.
Beslutning: Det udsendte forslag blev vedtaget.

6. Målsætning for menighedsrådets arbejde i 2017 - vedhæftet
Indstilling: Gennemgang af målsætning, -skal denne revideres?
Beslutning: Målsætningen er vedtaget.

7. Medlemsskab af Landsforeningen for Menighedsråd
Indstilling: Vi bør være medlem med de fordele det giver.
Beslutning: Det besluttes at vi skal være medlem af Landsforeningen for Menighedsråd.

8. Ombygning af det tidligere kapel, køkkentilbygning og indretning af konfirmandstue
Jørgen Knudsen giver en orientering om projekterne med hensyn til tidsplan og økonomi.
Indstilling: Orientering.
Beslutning: Der blev givet en orientering. Ombygning af kapellet er færdig inden jul.
Tidsplan for ombygning af sognegård er fra maj til juli 2017. Tidsplan for køkkentilbygning er fra maj
til september 2017.

9. Status på arbejdet med skovkirkegårdens beplantningsproblem
Indstilling: Orientering
Beslutning: Der blev givet en orientering. Firmaet Kortegaards Planteskole anmodes om en
prissætning på nyplantning af træer der mistrives og grubning ved resterende træer. Henvendelsen
til landskabsarkitekt Birgitte Henningsen, skal ske via menighedsrådets advokat.

10. Status på situationen omkring kordegne- stillingen
Indstilling: Orientering
Da sagen er en personalesag, blev den behandlet som en lukket sag.
Beslutning: Der forelå forslag til fratrædelsesaftale for Birgit Ørnholt Nielsen, udarbejdet af
provstiets personalekonsulent efter drøftelse med kordegneforeningen. Aftalen blev drøftet og
menighedsrådets forretningsudvalg bemyndiges til efter forhandling at indgå endelig aftale.
Et udvalg bestående af Carl Korup, Keld Søllested, Henrik Scharling, Gudmund Rask Pedersen,
Ingelise Terp, Jørgen Knudsen og Sanne Dahlsen fik til opgave at fastlægge stillingsindhold og
timetal til godkendelse på menighedsrådsmøde d. 24. januar 2017.

11. Nebel – renovering af kirkegårdsdige
Der er indhentet tilbud fra 2 forskellige firmaer.
Det ene lyder på 91.400,00 kr. + moms. Det andet lyder på 28.850,00 kr. + moms.
Der indhentes yderligere et tilbud. Når dette foreligger accepteres det billigste tilbud, og arbejdet
igangsættes så hurtigt som muligt.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Forslaget blev godkendt.

12. Mødedatoer i 2017:
Forslag: 19. januar, 23. februar, 23. marts, 20. april, 17. maj, 21. juni, 16. august, 20. september,
18. oktober, 23. november, 7. december.

Beslutning: Mødedatoer i 2017 er fastlagt til: 24. januar, 22. februar, 22. marts, 20. april, 17. maj,
21. juni, 16. august, 20. september, 25. oktober, 23. november, 7. december.

13. Nøgleudlevering og data på hjemmeside.
Der blev udleveret nøgler til menighedsrådsmedlemmerne. Det er noteret på en liste, hvem der har
fået nøgle til henholdsvis sognegård og kirkekontor.
Det blev besluttet at der skal fotos af hvert enkelt menighedsrådsmedlem på hjemmesiden,
ligesom der også skal skrives telefonnummer og mailadresse under kontaktoplysninger.

14. Evt.
Richard har orienteret om alternative forslag til ombygningen.

Referat ved Keld Søllested og Kirstine Jensen

