Referat af menighedsrådsmøde i Vær-Nebel sogne, torsdag den 18. januar 2018 kl.
19.00.
Der er afbud fra Sanne.

DAGSORDEN:
1) Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
2) Drøftelse af fremtiden for præsteboligen, Husoddebakken 58 – se bilag.
Punktet blev behandlet som et lukket punkt.
3) Iværksættelse af renovering af Nebel Kapel.
Indstilling: Jørgen vil orientere om provstiudvalgets svar og vi skal drøfte, hvorledes næste skridt
tages.
Beslutning: Der er grønt lys fra provstiet ift. ibrugtagningen af Nebel kapel. Planen er at Julius
samler en frivillig arbejdsgruppe der vil stå for det indvendige vedligehold.
4) Nyt vedrørende byggeriet - Richard orienterer.
Richard gav en orientering.
Beslutning: Vi afventer fredningsnævnets afgørelse.
5) Drøftelse omkring ansættelse af ny kulturmedarbejder.
Indstilling: Inge vil uddybe og motivere punktet.
Beslutning: Musikudvalget tager fat på opgaven i forhold til at finde ud af hvad en sådan stilling skal
indeholde. Forslag fremlægges på menighedsrådsmødet i marts.

6) Forhåndsreservation af gravsted.

Indstilling: Provstiet/Birgitte Søhoel foreslår, at der opkræves et gebyr i lighed med det gebyr der
beregnes i forbindelse med forlængelse. Desuden indgås der en aftale om renholdelse - Jørgen
fremlægger forslaget.
Beslutning: Der er enighed om indstillingen.
7) Kompetencen vedrørende præstebolig – se bilag.
Indstilling: Samarbejde mellem menighedsråd er under udvikling vedrørende flytning af
kompetencen fra menighedsrådet til Provstiudvalget omkring vedligeholdelse, anlægsopgaver samt
køb og salg.
Beslutning: Menighedsrådet tiltræder forsøgsordningen.
8) Forespørgsel til forlængelse af gravstedsret.
Beslutning: Efter 2020 kan gravsted nr. 849 ikke forlænges.
9) Kort nyt fra udvalg og medlemmer.
Keld har kontaktet miljøstyrelsen og spurgt om, hvornår vi kan forvente svar på vore spørgsmål
vedr. salg af fredskov. Det blev oplyst, at de havde mange sager p.t., og der kunne forventes en
behandlingstid på yderligere 2 – 3 måneder.

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017 er fremlagt og underskrevet.

10) Evt.
Menighedsrådsmødet den 8. februar 2018 aflyses.

Referat v/ Carl V. Korup og Kirstine Jensen

