Referat af rådsmøde i Vær-Nebel menighedsråd
torsdag den 21. januar 2016 kl. 19.00 – 22.00
Der er afbud fra: Jørgen Juul Knudsen, Bodil Johanne Jørgensen og Martin Høybye.
Julius Møller var ikke til stede.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Beholdningseftersyn.
Den statsautoriserede revisor Erik Dahl har d. 03. 12. 2015 foretaget et
beholdningseftersyn med kort varsel. Den konstaterede beholdning fremgår af
revisionsbilaget, som er vedhæftet dagsordenen. Eftersynet gav anledning til
bemærkninger, der skal afklares inden regnskabet afsluttes.
Menighedsrådets medlemmer skal underskrive protokollatet for at bekræfte at have
gjort sig bekendt med indholdet.
Indstilling: Til underskrift af menighedsrådets medlemmer.
Beslutning: Protokollatet blev underskrevet.
3. Vær kirke – altermaleri.
Provstiudvalget har på sit møde den 07. oktober 2015 behandlet ansøgningen om
konservering af altermaleriet og videresendt ansøgningen til stiftet med anbefaling.
Projektet koster 33.000 kr. inkl. moms, og finansieres af egne midler.
Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets ansøgning om restaurering af
altertavlemaleri, og har ved brev af 12.11. meddelt følgende afgørelse:
Stiftsøvrigheden godkender det af Kunstkonserveringens malerikonservator Elisabeth
Baadsgaards overslag og forslag af 20. august 2015 vedrørende restaurering af
altertavlemaleriet i Vær Kirke.
Det er en betingelse for godkendelsen, at
 der ikke udføres en ny prydramme. Dette kræver en særskilt ansøgning, der
skal sendes via provstiet til stiftsøvrighedens godkendelse.
 altertavlemaleriet genopsættes i altertavlen (og ikke andet sted i kirken).
 arbejderne udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt med
undtagelse af prydrammen.
Menighedsrådet skal snarest muligt via provstiet fremsende eventuelle oplysninger
om første og sidste dag i lukningsperioden, samt hvilken kirke i stedet benyttes i
perioden, hvorefter menighedsrådet vil modtage en afgørelse fra biskoppen.
Ved forespørgsel har konservator meddelt, at renoveringen vil vare ca. 4 uger, og vil
snarest efter menighedsrådets beslutning kunne påbegyndes.
Stiftets svar kan i sin helhed ses i vedhæftede bilag.
Indstilling: Der skal træffes beslutning om periode og ”erstatningsbillede”.
Beslutning: Restaureringen påbegyndes snarest, så billedet er tilbage i kirken inden
påske. På billedets plads monteres en træplade beklædt med stof, som Gerda køber.
Keld spørger Visby, om han vil hjælpe med et krucifiks. Firmaet anmodes om at
transportere billedet, idet kirkens forsikring også dækker transport.

4. Ansættelse af gravermedhjælpere – udbetaling af mertid 2015.
Det har været et usædvanligt år for graverne. På grund af afskedigelser, nyansættelser
og senere yderligere udskiftning i medarbejderkredsen har der en stor del af tiden ikke
været 3 medarbejdere til rådighed. Samtidig har det været et år med mange ekstra
opgaver: Nyt tag på kirken, anlæggelse af sti i sognegårdshaven samt arbejde med en
”genopretning” af kirkegården.
Trods det er året sluttet med et flot resultat: pænere kirkegård og en utrolig flot
grandækning, men det har også resulteret i et stort merarbejde for Frank og Helle.
Efter aftale med de pågældende anbefales det, at det meste af mertiden udbetales, da
det ellers ville overføre problemet til 2016. Opgørelse fremgår af vedhæftet brev til
MR.
AGU har sammen med Frank og Birgitte Søhoel gennemgået gravernes opmåling og
efter vedligeholdelse af stien i sognegårdshaven er taget ud, viser opmålingen behov
for 3,6 graver/gravermedhjælper stilling. P.t. har vi 3 stillinger hvoraf den ene er besat
midlertidigt (indtil 15.4.) De manglende stillinger bør derfor opslås snarest.
Finansiering af betaling for mertid i 2015 kan finansieres af frie midler fra 2015.
Udvidelsen af gravernormeringen koster kr. 180.000,-, hvoraf de kr. 80.000,- er afsat i
budget 2016. De resterende foreslår FU finansieret ved budgetjustering inden for
driftsrammen.
FU indstiller:
 At merarbejdet betales vha. frie midler fra 2015
 at gravernormeringen ændres til 3,6 stilling
 at budget 2016 justeres, så der er plads hertil i konto for graverløn
Beslutning: FU’s indstilling blev godkendt. Merarbejdet honoreres som indstillet af
FU i brev af 12.01. 2016. Stillingerne opslås snarest til ansættelse 14.03. 2016. Som
ansættelsesudvalg blev følgende valgt: Keld Søllested, Poul Holm, Sanne Dahlsen og
Gerda Justesen.
5. Tilbud på nyt AV-udstyr i konfirmandhuset.
Medieudvalget indhentede efter drøftelser på MR-møder i foråret 2015 tilbud på AVog lydudstyr til konfirmandbygningen. Der blev udarbejdet flere tilbud alt efter hvad,
det skulle kunne dække:
 nuværende bygning: kr. 29.795,77 ex. moms
 så anlægget kunne udvides til ny bygning: kr. 41.021,35 ex. moms
 samlet pris for nuværende og ny bygning: kr. 96.558,15 ex. moms
Beslutning om, hvilket tilbud, der skulle vælges blev udsat til efter PU behandling af
ansøgning om tilbygning, og efterfølgende om der var økonomi til det i 2015 –
vurderet sidst på året.
Da PU ikke har godkendt et udvidet konfirmandhus, er det kun aktuelt med et anlæg
til nuværende bygning uden mulighed for udvidelse – tilbud er vedhæftet
dagsordenen.
Medieudvalget gør dog opmærksom på, at det vil give en bedre lyd, hvis de to
højtalere på endevæggen erstattes af 6 højtalere i loftet, hvilket skønnes at give en
merpris på ca. kr. 8.000,- ex. moms.
Anlægget vil kunne finansieres af frie midler fra 2015.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Medieudvalget træffer aftale med firmaet om opsætning af nyt anlæg
som beskrevet i tilbuddet med 6 loftshøjtalere.

6. Ny hjemmeside.
Vores medieudvalg har i et stykke tid sammen med Danmarks Kirkelige Mediecenter
(DKM) udarbejdet ny hjemmeside til Vær-Nebel sogne. Pr. 1. 12. 2015 er den nye side
lagt på nettet og erstatter den tidligere.
Udvalget giver os en orientering om den nye hjemmeside og dens muligheder.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Hjemmesiden blev forevist - med ros til medieudvalget.
7. Fokuspunkter i 2016.
Der er ca. 10 måneder tilbage af denne valgperiode. På den baggrund ønskes en
drøftelse af, hvilke emner og projekter, rådet har ønske om at behandle og om muligt
fuldføre i den periode.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning.
Beslutning: Følgende emner indpasses i de kommende møder:
 Nyt køkken
 Ombygning af kapel (toilet)
 Folkekirkens fremtid
 Byudvikling i Nebel Sogn
8. Sogneindsamling.
Folkekirkens Nødhjælp har sogneindsamling søndag d. 13. marts 2016. De
indsamlede midler går i år til verdens fattigste kvinder. Vi deltager også i år, og Anni
Dalby har påtaget sig at stå for indsamlingen i vore sogne.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning: Tak til Anni for tilsagn om også i år at stå for indsamlingen.
9. Indlæg i kirkebladet.
Der er deadline til næste nummer af kirkebladet mandag d. 1. 2. På MR-mødet skal
derfor aftales, hvilke emner, der skal orienteres om under nyt fra menighedsråd - og
hvem der skriver om de enkelte emner.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Der skrives om følgende emner under nyt fra menighedsråd:
 Sti-laug og frivillige i almindelighed.
 Ny hjemmeside.
 Kordegnens 25 års jubilæum.
Indlæg vedr. nyt fra menighedsrådet sendes til Keld senest 31.1., hvorefter han sender
det samlede indlæg til Anni. Øvrige indlæg skal være hos Anni allersenest den 1.
februar.
10. Orienteringspunkter.
Fældning af træer.
Der indhentes 2 overslag på udgiften til fældning/beskæring samt bortkørsel af træ og
grene. Det ene overslag er modtaget. I FU er det besluttet, at vi accepterer det
billigste af de to overslag.
Arbejdet vil omfatte følgende:
2 træer nord for kirken, store træer på et gravsted, 4 træer mellem kirkens flagstang og
søen, 1 træ i lunden mellem kapellet og konfirmandbygningen, et træ på Nebel
kirkegård, samt diverse beskæringer.

Den samlede udgift forventes at beløbe sig til ca. 20.000,- kr. + moms.
Tilføjelse: Efter udsendelse af dagsordenen er modtaget et tilbud på 7.400,- kr. +
moms. Dette tilbud er accepteret. Arbejdet forventes udført d. 25. 01.
11. Siden sidst/meddelelser.
Der sker meget mellem menighedsrådsmøderne. Under dette punkt er der mulighed
for at orientere menighedsrådet om det.
 Formand
Kirkens Korshær takker mange gange for donationen på 260 kr. (kollekt 1. s. i
advent) + 6.505,50 kr. (kollekt juleaften).
 Kirkeværger
Gerda undersøger priser på nye salmebøger og højskolesangbøger.
 Kasserer
4. kvartalsrapport er modtaget fra Lars Rasmussen.
 Kontaktperson
Det årlige medarbejdermøde blev afholdt d. 7.1. Poul og Keld deltog, og der var en
god stemning. Helle blev valgt til medarbejder repræsentant, og det forventes, at
hun deltager i fremtidige MR-møder.


Kirke og kirkegårdsudvalg – ingenting.



Valgbestyrelse – ingenting.



Sognegårdsudvalg – ingenting.



Frivilligudvalg – ingenting.

 Musikudvalg
Møde i udvalget 27. januar kl. 10.30.
 Aktivitetsudvalg.
Minikonfirmanderne er netop startet.
 Bladudvalg
Produktionsplan er netop fastlagt for 16/17.


Medieudvalg – ingenting.



Kunstudvalg – ingenting.



Arbejdsgiverudvalg – ingenting.



Forretningsudvalg – ingenting.

 Præsterne
Martin Høybye udgiver på mandag en roman, der hedder ”For alt i verden”.

Der bliver gjort klar til at modtage fem flygtningefamilier på Sundbakken 16.
Tak til menigheden fordi de bakkede op om DR-Kirkens gudstjenesteoptagelser.
12. Eventuelt.
Frivilligfesten flyttes til den 8. september.
Punkt til næste møde: Arrangement for råd og personale og ægtefæller.
Referat ved Keld Søllested og Birgit Ørnholt Nielsen

