Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 4. april 2018 kl. 19.00
Afbud fra Richard Pedersen

DAGSORDEN:

1) Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
2) Fremlæggelse af tids – og arbejdsplan for istandsættelse af Nebel kapel – Julius/Richard
Beslutning: Richard har udarbejdet en tidsplan for istandsættelsen. Der holdes
planlægningsmøder i april og arbejdet udføres hen over sommeren med afslutning i
uge 34 (ultimo august). Tidsplan medsendt referatet.

3) Ansøgning om løntilskud til kirke – og kulturmedarbejder – /Keld
Fra provstiet har vi fået oplysning om, at vi med fordel kan søge over provstiets
driftsmidler og ikke gennem projektpuljen.
Beslutning: Forslag til ansøgning blev forelagt og godkendt med rettelser. Under
forudsætning af provstiudvalgets godkendelse opslås stillingen for en 2 årig periode med
mulighed for forlængelse. Musikudvalget og Keld udarbejder forslag til stillingsbeskrivelse
til MR-mødet i maj

4) Orientering om møde med provsten vedrørende bopælspligt, - samt fornyet ansøgning /Gudmund
Beslutning: Carl og Gudmund orienterede om et positivt møde med provsten, der havde
oplyst, at en ansøgning om ophævelse af boligpligten i givet fald skal komme fra
menighedsrådet. Forslag til ansøgning behandles på MR-mødet i maj.

5) Status på byggeplanerne – orientering om fredningsmyndighedernes besøg – /Jørgen
Fredningsnævnet har ved skrivelse af 20. marts 2018 meddelt dispensation til at opføre den
planlagte tilbygning til sognehuset.
Det skal anføres, at der ikke skal fældes træer, og at nærliggende træer vil blive beskyttet.
Horsens Kommune har sendt landzonetilladelsen ud med høringsfrist d. 2. maj. Hvis der ikke
kommer indsigelser, vil byggetilladelsen blive behandlet efterfølgende.

6) Fastlæggelse af dato for menighedsråds – og personaleudflugt.
Beslutning: Udflugten holdes d. 22.9. og tilrettelægges af Julius, Henrik og Keld

7) Diskussion – og evt. beslutning om kirkefrokoster – /Ingelise/alle
Beslutning: Der afholdes kirkefrokost 2 gange pr. år. Næste gang d. 7.10.

8) Diskussion – og evt. fastlæggelse af det årlige menighedsmøde – Ingelise/alle
Beslutning: Der afholdes menighedsmøde i forbindelse med MR-møde d. 11. 10.

9) Korte meddelelser fra medlemmerne samt udvalg.
Vedr. præsteboligen: Dansk Radon Analyse har udarbejdet en rapport. Iflg. rapporten
ligger værdierne en smule for højt. Dansk Radon Annalyse er anmodet om en mere
detaljeret rapport over mulige tiltag til nedbringelse af værdierne.
Fra kasserer: jævnfør referart fra sidste rådsmøde med hensyn til regnskab - uddybende
oplysninger om resultatdisponering - der var uklarhed om kto. 721110 og 741120.
Begge konti er modtagne midler til den tidligere planlagte ombygning af konfirmandstuen
og sognegården i alt kr. 1.1 mil med fradrag af småposter, ekstraarbejder ved
kapelbygning. Restsaldo i alt 278.509 + 818.546 = 1.097.055.
Misforhold mellem budget og regnskab tilpasses ved kommende budgetlægning med
hensyn til procentfordelingen af lønnen på de forskellige arbejdsopgaver for organist og
kordegn m.fl.
Annoncering af kunstudstilling: Marianna orienterede om mulighed for opstilling af et ”Askilt” ved indgangen til kirkekontoret. Der er et skilt i Serridslev som kan anvendes.
Salmesving i Serridslev: MR gav det er blandet evaluering.
10) Evt.
Tak fra Sanne for blomsterne i forbindelsen med hendes 10 års jubilæum i Vær
Nebel sogne

Referat ved
Carl Korup og Keld Søllested

