Referat af menighedsrådsmøde i Vær-Nebel sogne, onsdag den 22. marts 2017 kl.
19.00 – 22.30.
afbud: Kirstine Jensen og Keld Søllested – Frank deltog i mødet.
gæst under punkt 7: Lars Dam Rasmussen, Horsens Provsti

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt

2. Orientering om ansættelse af kordegn pr. 1. april 2017 - v/Ingelise
Ingelise redegjorde kort for ansættelsen af ny kordegn. Et enigt ansættelsesudvalg har ansat
Kirstine Jensen som kordegn pr. 1. april 2017 med en 32 timers arbejdsuge.

3. Orientering om ansættelse af gravermedhjælpere pr. 13. marts 2017 - v/Ingelise

Ingelise orienterede kort om ansættelsen af to nye gravermedhjælpere: Josefine Hjorth
Andersen og Bjørn Sworek-Keller, som begge er startet på jobbet den 13. marts 2017.

4. Kirkesangernes deltagelse i projekt: morgensang - v/Ingelise
Ingelise orienterede om møde med korsangerne i forbindelse med vores nye projekt: Morgensang.
Korsangerne ønsker timehonoreret betaling for denne ekstra ydelse, hvilket Ingelise anbefalede. Der
er problemer med fuld dækning af de 8 planlagte gange, men Julius træder her velvilligt til som
vikar.
Beslutning:
Menighedsrådet besluttede at honorere korsangerne for den nye aktivitet.

5. Orientering om - og evaluering af mødet med Horsens Provsti tirsdag den 21. marts kl. 10.30
vedrørende vores om – og tilbygningsplan.

Menighedsrådet drøftede indgående resultatet af mødet med Horsens Provsti vedrørende vore
om – og tilbygningsplaner. Provstiets kommentarer blev taget til efterretning.
Beslutning:
Menighedsrådet/Richard og KKU arbejder med fuld energi videre på tilbygningsplanerne og
udfærdiger – på baggrund af det kommende mødereferat fra provstiet - et revideret og
udbygget argumentationsgrundlag for projektet – herunder den nuværende kraftige udnyttelse af
sognegården.

6. Orientering om møde vedrørende skovkirkegården samt Birgitte Henningsens efterfølgende
mail - v/Jørgen
Jørgen orienterede på ny om problemerne vedrørende skovkirkegården, idet han refererede
til den seneste mailkorrespondance med landskabsarkitekt Birgitte Henningsen – jfr. bilag.
Beslutning:
Menighedsrådet besluttede at fastholde sit krav om jordbundsundersøgelser på leverandørens
regning samt at søge nærmere forklaring på den IKKE gennemførte bortkørsel af slam fra søen –
samt økonomien i denne sammenhæng – ca. kr. 65.000.
Jørgen og Carl V. udfærdiger svar til Birgitte Henningsen

7. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2016 - v. Henrik Scharling og Lars Dam Rasmussen
Lars Dam Rasmussen fra Horsens Provsti og kasserer Henrik Scharling gennemgik i hovedtræk
årsregnskabet for 2016. Årsresultatet viser et overskud på driften på kr. 35.828 – og efter
resultatdisponering betyder dette, at regnskabsåret afsluttes med et overskud på frie midler på kr.
202.847 – og en likviditet på kr 311.000.
Menighedsrådet disponerer over de frie midler, og i 2017 har vi allerede igangsat en del arbejder.

Der er renoveret kirkedige i Nebel for kr. 35.625, - og der er planlagt udskiftning af vinduer i
præsteboligen på Husoddebakken kr. 50.000,- endelig er der reserveret resterende kr. 117.222,- til
imødegåelse af problemerne vedr. beplantningen på den nye skovkirkegård.
Beslutning:
Vær-Nebel sogns menighedsråd, cvr-nr. 17754610, regnskab 2016 – afleveret d. 22-03-2017 –
08.34 – blev godkendt og underskrevet.

8. Drøftelse og prioritering af organistens arbejdsopgaver – alle overvejer til dette punkt, hvilke
ønsker og gode ideer vi kunne have til yderligere aktiviteter.
Flere ideer og forslag blev fremsat vedrørende yderligere aktiviteter på området.
Beslutning:
Arbejdsgiverudvalget drøfter ideerne og opgaverne med organisten, hvorefter stillingsindhold
præciseres.

9. Annoncering samt tidsplan og indhold vedrørende kirkefrokost - arrangementer i
2017 - v/aktivitetsudvalget

Morten fremlagde invitation til - og annonceringsplan for kirkefrokosten i forbindelse med
høstgudstjenesten, som formentlig afholdes den 8. oktober 2017.
Desuden inviteres til fællesmøde med kultur – og kirkeminister Mette Bock mandag den 25.
september 2017 i konfirmandstuen/kirken.
Begge arrangementer annonceres i Kirkebladet, der har næste deadline den 1. maj 2017
Det blev endvidere besluttet, at Gudmund laver aftale med Christian Hjortkjær om et
erstatningsforedrag (for det ellers annoncerede foredrag den 14. marts) medio november 2017
med en forventet udgift på kr. 5.000, - (honorar og kørsel)

10. Horsens Provsti`s tematilbud 17. maj 2017 - omkring menighedsrådsmøder og målsætninger – se
bilag.

Beslutning:
Menighedsrådet besluttede ikke at tilmelde sig provstiets tilbud om seminar vedrørende
menighedsrådsarbejde og målsætninger. Carl V kontakter provstiet.

11. Fastlæggelse af dato for personalets og menighedsrådets årlige udflugt samt nedsættelse af
planlægningskomite.
Beslutning:
Datoen for den årlige udflugt blev fastsat til: lørdag den 26. august 2017
Festudvalget udarbejder program for dagen.

12. Siden sidst: korte meddelelser fra menighedsrådets medlemmer.

Ansøgning vedrørende særlig vedligehold af tidligere kirkesanger Ring`s gravsted blev ikke
efterkommet af menighedsrådet. Gudmund svarer på henvendelsen.
Frist for tilmelding til Horsens Provsti`s kursusdag den 6. maj 2017 på Pejsegården er den 18. april ønske om deltagelse sendes til Carl V. – der sørger for samlet tilmelding.
Alle opfordres til at benytte det centrale kalendersystem – bla. til lokalereservation.
Frank vil sørge for åbning af kalenderen og tildele redigeringsrettigheder til rådets medlemmer.
Ny kunstudstillinger med Kirsten Gissel - er aftalt til ophængning i juli - Marianna Cramer aftaler
nærmere.
Der har været afholdt møde i frivillighedskorpset – et flot fremmøde på 26 deltagere, som ivrigt
diskuterede nye initiativer – blandt andet særlige arrangementer forbeholdt for mænd.

13. evt.
- ingen bemærkninger
Referat/Carl V.

