Til Vær-Nebel menighedsråd
23.11.2016

Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00
Afbud fra Julius Møller og Bodil Johanne Jørgensen. Martin Højby deltog fra kl 19.31 ved
behandling af pkt. 7.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med nyt punkt 3 vedr. regnskab for 2015
2. Justering af budget 2017.
Budget 2017 er endelig godkendt med en driftsramme på 3.120.701 kroner og en
anlægsbevilling på 1.100.000 kr.
Indstilling: Til efterretning.
Beslutning: Vær-Nebel Sognes Menighedsråd, CVR-NR. 17754610, Endelig budget
2017 afleveret d. 11-10-2016 16:01 blev godkendt.

3. Endelig godkendelse af regnskabet for 2015.
Regnskabet er returneret fra provstiet. Provstiudvalget godkender
revisionsprotokollatet under forudsætning af, at menighedsrådet fremover anfører sine
forklaringer til regnskabet.
Indstilling: Til efterretning.
Beslutning: Godkendelse med bemærkninger taget til efterretning.

4. Orientering om kordegnesituationen.
Gudmund og Keld har d. 17.11. en samtale med Birgit og hendes mand Torben. På
den baggrund skal menighedsrådet vurdere behovet for bemanding på kirkekontoret i
den nærmere fremtid.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning.
Beslutning: Der blev givet en orientering, og Kirstine Jensens ansættelse forlænges
med 25 timer/uge frem til 31.3. 2017.
5. Status på ombygning af det tidligere kapel.
Der gives en kort orientering.
Indstilling: til orientering.
Beslutning: Arbejdet forløber planmæssigt og forventes færdig den 20.12.2016.
6. Skovkirkegården.
Kirke- og kirkegårdsudvalget og formanden for MR har den 15.11. holdt møde med
landskabsarkitekt Birgitte Henningsen vedr. træernes mistrivsel, og hvilke
foranstaltninger, der kunne få træerne i vækst. Mødet var indkaldt af kirkeværgen, der

måtte melde afbud pga. sygdom. Som baggrund for mødet forelå en rapport fra
Kortegaards Planteskole A/S ved konsulent Jørn Jørgensen, der som uvildig
konsulent var anmodet om at vurdere, hvilke årsager der var til træernes mistrivsel, og
hvilke foranstaltninger, der efter hans vurderinger, kunne afhjælpe problemerne.
Der var på mødet enighed om, at anlægget som konstateret ved 5 års afleveringen
ikke var acceptabelt, og der måtte kunne gøres et erstatningskrav gældende over for
leverandøren.
Birgitte Henningsen ville sammen med tilsynsførende og anlægsfirmaet undersøge
mulig forsikringsmæssig dækning i forbindelse med afhjælpning af problemerne.
Birgitte Henningsen vil vende tilbage med forslag.
Indstilling: til drøftelse.
Beslutning: Menighedsrådet afventer arkitektens forslag til økonomisk løsning.
7. Julearrangement for menighedsråd og personale
D. 29.11. afholdes arrangementet. Poul har meddelt, at han ikke deltager i
planlægningsudvalget, da han ikke kan deltage i arrangementet. Indbydelse er udsendt
og maden er bestilt, men udvalget, der består af Frank, Julius og Martin vil gerne
have hjælp til sjove indslag.
Indstilling: Er der tilbud?
Beslutning: Der opfordres til, at hvis man har et sjovt indslag tager man det med .
8. Fastlæggelse af kollekter i kommende kirkeår.
I det forløbne kirkeår har der været følgende indsamlinger:
1. søndag i advent:
Kirkens Korshærs varmestue i Horsens
Juleaften:
Kirkens Korshærs varmestue i Horsens
Juledag:
Børnesagens Fællesråd
Nytårsaftensdag:
Det Danske Bibelselskab.
Pinsedag:
DSUK - Danske Sømands- og Udlandskirker
Høstgudstjeneste:
Folkekirkens Nødhjælp
Søndag efter Allehelgen:
KFUM’s sociale arbejde i Danmark.
Beløb, der løbende lægges i kirkebøsserne sendes til Folkekirkens Nødhjælp.
Der skal træffes beslutning om kollekter i det kommende kirkeår.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning vedr. 2017.
Beslutning: Det blev besluttet at indsamle til samme formål som 2016. Der er
enighed om at der forsøges at etablere en mobil-pay ordning.

9. Orientering af det nye råds konstituering.
Mandag d. 14.11. havde det nye menighedsråd konstituerende møde. Konstitueringen
omfattede kun enkeltpersoner og det stående udvalg (KKU). De øvrige udvalg, der
kaldes særlige udvalg, må først nedsættes på første møde i funktionsperioden.
Følgende blev valgt:
Formand:
Carl Korup
Næstformand:
Keld Søllested
Kirkeværge for begge kirker
Jørgen Juul Knudsen
Kasserer:
Henrik Scharling
Kontaktperson:
Ingelise Terp
Bygningskyndig:
Jonas Rump Nielsen

Underskriftsberettiget:
Kirke og kirkegårdsudvalg:

Valgbestyrelse:

Henrik Scharling
Richard Pedersen (fmd.), Julius Møller,
Henrik Scharling og Morten Krag + præster
ved behov
Carl Korup, Jørgen Juul Knudsen og Keld
Søllested (fmd.)

Indstilling: Til orientering
Beslutning: til efterretning
10. Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed
for at orientere menighedsrådet om det.
 Formand
ingenting
 Kirkeværger
ingenting
 Kasserer
ingenting
 Kontaktperson
Der er lavet aftale med Andreas Petersen om undervisning af
minikonfirmander i 2017.
 Kirke- og kirkegårdsudvalg
Der skal arbejdes videre med reparation af kirkediget i Nebel.
 Valgbestyrelse
ingenting
 Sognegårdsudvalg
Rengøringsselskabets kontrakt er fornyet for kalenderåret 2017.
 Frivilligudvalg
Arrangementskalenderen er ajourført frem til 31.3.2017.
 Musikudvalg
Folder om koncerter i Horsens omdelt. Der opfordres til at der forsat deltages i
klassisk Horsens.
 Aktivitetsudvalg
ingenting
 Bladudvalg
ingenting
 Medieudvalg
Der følges op på rettelse af hjemmesidens funktionalitet. Kirkens åbningstid
skal rettes på hjemmesiden.
 Arbejdsgiverudvalg
ingenting
 Forretningsudvalg
ingenting
 Kunstudvalget
ingenting
 Præsterne

Præsterne og minikonfirmandlærer har været på besøg i 3. klasserne på
Stensballe skolen.
11. Tak for de 4 år.
Det er menighedsrådets sidste møde, så det er tid at sige tak for samarbejde. Det har
været en periode med udfordringer, men også en periode, hvor vi har gennemført
mange og store opgaver til gavn for kirkens arbejde. Tak til alle for indsatsen og
samarbejdet.
Indstilling: til drøftelse.
Beslutning: menighedsrådet kan se tilbage på en 4-års periode med stor aktivitet, især
på det bygningsmæssige område.
12. Nøgler til sognegården
Medlemmer af menighedsrådet har alle fået udleveret en nøgle til sognegården.
Afgående medlemmer skal aflevere deres nøgle på MR-mødet eller på Kirkekontoret,
så nye medlemmer kan få udleveret nøgler. Ved udleveringen kvitterede I for nøglen.
Vær opmærksom på, at I bliver slettet på listen over ”nøglepersoner” ved
afleveringen. Hvis nogen har behov for nøgle ved løsning af opgaver ind i næste MRperiode, så kan nøglen beholdes.
Indstilling: nøgler afleveres.
Beslutning: Nøgler blev afleveret.
13. Eventuelt.

Referat ved Keld Søllested og Anni Dalby
Lave kaffe og the, vælge sange og rydde op efter mødet: Jørgen, Gerda og Anni

