Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 8. marts 2018
Afbud fra: Julius Møller, Morten Kragh, Marianna Møller og Sanne Dahlsen

DAGSORDEN:

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2) Oplæg til funktionsbeskrivelse/stillingsopslag for kirke – og kulturmedarbejder – Inge/Keld.
Musikudvalget har udarbejdet forslag til funktionsbeskrivelse/stillingsopslag – vedhæftet.
Vi skal drøfte forslagets indhold og vedtage tidsplan samt nedsætte ansættelsesudvalg.
Beslutning: Det forelagte forslag til stillingsindhold blev godkendt. Under forudsætning af
støtte fra provstiets projektpulje opslås stillingen med 20 - 25 timer ugentligt for en 2 årig
periode med mulighed for forlængelse. Provstiet søges om en projektbevilling på 150.000
kr. pr. år i 2 år. Da provstiets frist for projektansøgning er 1.6., må stillingsopslag afvente
bevilling fra provstiet.
Musikudvalget og Keld udarbejder forslag til stillingsbeskrivelse til MR-mødet i maj
Der blev nedsat følgende ansættelsesudvalg: Carl Korup, Ingelise terp, Keld Søllested, Sanne
Dahlsen og Inge Florup

3) Istandsættelse af våbenhuset i Nebel – Julius/Richard.
Vi skal drøfte tids – og handleplan for sommerens arbejde i Nebel.
Beslutning: Arbejdet skal være afsluttet medio til ultimo august. Richard og Julius
fremlægger forslag til tidsplan på næste møde.

4) Status på byggeplanerne - orientering om kommende møde med fredningsmyndighederne
- Jørgen.

Jørgen orienterede om, at fredningsmyndighederne besigtiger området d. 14.3. På grund af
efterfølgende høringsperiode, sagsbehandling og udarbejdelse af hovedprojekt udsættes
byggestart til foråret 2019. Byggeudvalget holder møde med Liniearkitekterne A/S før
møde med fredningsnævnet, bl.a. for at drøfte renovering af kontorbygningen (den gamle
præstegård), så der kan indsendes projektforslag til provstiet inden 14. maj. Keld indtræder
i byggeudvalget.
5) Anskaffelse af maskine til bla. tunge løft - Frank.
Vi skal drøfte anskaffelse af maskine/bobcat i Vær/Nebel – evt. i samarbejde med
nabosogn samt drøfte alternative løsninger – f.eks. maskinleje hos Horsens Kirkegårde.
Beslutning: Frank undersøger fortsat mulighederne. Ved nutidigt behov for en maskine
lejes denne.
6) Lægmands – medvirken ved nadverbord - Gudmund
Vi skal drøfte lægmandsmedvirken ved nadverbordet ved større arrangementer – f.eks.
ved nytår.
Beslutning: Menighedsrådet tillader lægmandsmedvirken ved altergang, når præsten
vurderer behov for at undgå meget stort tidsforbrug ved altergang. Præsterne laver aftaler
med kirkepersonalet.

7) Endeligt regnskab 2017 – Henrik orienterer.
Menighedsrådet har godkendt Regnskab 2017 afleveret d. 08.03.2018 11:31. Regnskabet
har frie midler på kr. 468.254,-. Der gives en uddybende forklaring om konteringen på et
efterfølgende menighedsrådsmøde.
Menighedsrådet er orienteret om, at rådets likvide midler er placeret hos Den Danske Bank.
8) Korte meddelelser fra medlemmer og udvalg.
Kristi Dagblad har d. 9.3. en artikel om vores litteraturkreds 25 år jubilæum.
Zenobia var en stor succes. Kirken var fyldt helt op.
På næste møde drøftes kirkefrokost og menighedsrådsudflugt

9) Evt. Kirstine vil fremover have ansvaret for at ajourføre facebook og vores hjemmeside

Referat ved
Keld Søllested og Carl Korup

