Referat fra menighedsrådsmøde
onsdag den 7. november 2018 kl. 17.00-18.45
Deltagere: Der var afbud fra Carl Korup. Morten Krag fraværende.
DAGSORDEN:
1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2

Konstituering af menighedsråd
I følge bekendtgørelse af lov om menighedsråd § 9 og 10, skal der hvert år inden
funktionsperiodens udløb vælges personer til de nedenfor nævnte poster. Formand og
næstformand vælges af de folkevalgte medlemmer ved hemmelig afstemning. Øvrige
poster vælges ved almindeligt valg af og blandt menighedsrådets medlemmer:
Valg af formand
Carl Korup blev ved hemmelig afstemning valgt med alle 8 stemmer
Valg af næstformand
Keld Søllested blev ved hemmelig afstemning valgt med alle 8 stemmer
Valg af kirkeværge i Vær og Nebel
Jørgen Juul Knudsen blev valgt med alle stemmer
Valg af kasserer
Henrik Scharling blev valgt med alle stemmer
Valg af kontaktperson
Ingelise Terp blev valgt med alle stemmer
Valg af underskriftsberettigede
Henrik Scharling blev valgt med alle stemmer
Valg af bygningskyndig
Jonas Rump Nielsen blev valgt med alle stemmer

3

Nedsættelse af arbejdsudvalg under menighedsrådet – oversigtsbilag vedhæftet.

Ud over kirke- og kirkegårdsudvalg beslutter menighedsrådet selv hvilke udvalg, det vil
nedsætte. Normalt fortsætter man i hidtidige udvalg, men det er muligt at skifte ud fra
medlemmernes ønske og udvalgenes behov.
Beslutning: Nuværende udvalgssammensætning fortsætter uændret.
4) Status vedrørende ansættelse af kordegn – Ingelise
Orientering: Pia Schiønnemann er ansat pr. 1.feb. 2019. Inge Jensen fortsætter som kordegnevikar
indtil.

5) Godkendelse af budget 2019 i forhold til referat – Henrik

Budget 2019 er godkendt på forrige møde med tilføjelse af den efterfølgende udsendte
målsætningsformulering – og afleveret med følgende formulering:
Endelig budget afleveret d. 16-10-2018 10.57
6) Status på byggeprojektet - Jørgen

Franck Miljø- & Geoteknik har foretaget undersøgelse af bund- og grundvandsforholdene.
Konklusionen er følgende: Der er ca. 0,7 m muld og fyldjord. Herunder er der bæredygtige
aflejringer af smeltevandssand og ler til boringernes afslutning 4 m under terræn. Byggeriet kan
således opføres ved direkte fundering på bæredygtige aflejringer.
Byggeprojektet forventes sendt i udbud i sidste halvdel af november måned.
Beslutning: til efterretning
7) Møde vedrørende rytmisk kirkemusik for børn i Horsens provsti – Jørgen
Orientering og beslutning om deltagelse i mødet.
Beslutning: Opstartsmøde i Sønderbro 27.nov kl. 17-19. Sanne deltager og Julie opfordres til at
deltage.
8) Jule – MR-mødet den 6. dec. – planlægning af arrangementet og invitation af
medarbejderne.
Det foreslås, at MR-mødet starter kl. 16.30 og fællesspisningen påbegyndes kl. 18.00.
Marianna og Inge står for planlægningen.

10) Forslag til MR - mødedatoer i 2019:
23. jan – 19. feb. – 20. marts – 25. april – 23. maj – 20. juni – 15. august – 12. sept.
24. okt. – 21. nov. – 12. dec.kl.16.30!
11) Korte meddelelser fra rådets medlemmer og udvalg.

Kasserer: 5% midler er bevilget og modtaget vedr. radonprojekt på Husoddebakken 58 i alt kr.
108.125,00
De sidste papirer indsendt og kasserer Henrik Scharling har nu fuld adgang til banken til mht.
indsigt og foretage betalinger.
Kirke og kirkegårdsudvalg: Vi har fået en grøn smily vedr. arbejdsforhold på kirkegården.
Jørgen og Ingelise har set nogle borde og stole som de synes om i Klosterkirkens lokaler. De kan måske
være et godt bud på møbler til den nye konfirmandbygning.
Gudmund: skolekirketjenesten i Horsens skal have et kontor i administrationsbygningen, når den står
færdig.
Inspirationsdøgn i Fredericia 18.-19.jan 2019. Deltagere: Henrik, Julius, Gudmund, Ingelise, Keld, Carl
og Sanne
Marianna: forslag om suppe el. lign efter kyndelmisse. Marianna sender sine gode ideer ud på mail til
præsterne.
Sanne: klokkeringning kl. 11 på søndag d. 11.11 i anledning af 100 året for 1. verdenskrigs afslutning.
Inge: Kirkebladet er i trykken.
12) evt. ingenting

Referat ved Sanne Dahlsen

