Referat fra menighedsrådsmøde
Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.00
Afbud: Richard, Marianna og Sanne.
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med nyt punkt 2
2) Udtalelse til lokalplanforslag til boliger ved Værvej
Over for Vær Engvej er der et lokalplanforslag med plads til 14 boliger. Stiftet har anmodet
menighedsrådet om en udtalelse i den forbindelse. I forbindelse med kommuneplanforslag,
hvor området blev lagt i byzone udtalte menighedsrådet udtalte menighedsråde i 2015 bl.a.:
”Vi mener, at det er vigtigt, at det frie udsyn til kirken ikke hindres, når man kommer ad sti og
vej”
Beslutning: Menighedsrådet udtaler, at det fortsat er menighedsrådets holdning, at det frie
indsyn til kirken skal bevares, hvilket vil blive hindret, hvis der tillades et byggeri på 7 meter i
højden
3) Status omkring ansættelse af kordegn og kirkekulturmedarbejder – Ingelise
Der er indkommet 19 ansøgninger.
Beslutning. AGU bemyndiges til at ansætte efter samtaler d. 12.10.
4) Orientering om kirkesyn - afholdt den 19. september 2018 - Jørgen
Den 19. september blev der afholdt kirkesyn over sognets bygninger samt kirkegårde. Synet
forløb tilfredsstillende, idet der ikke blev konstateret nye væsentlige fejl/mangler siden sidste
syn
Beslutning: til orientering
5) Status på byggeprojektet - Jørgen
Franck Geoteknik har den 3. oktober foretaget boringer (jordbundsundersøgelser), resultatet
forventes at foreligge om ca. en uge.
Den 1. oktober har der været afholdt møde med køkkenfirmaet Bent Brandt. Firmaet har
efterfølgende fremsendt et indretningsforslag. Vi afventer herefter at modtage tilbud på det
inventar, der er indeholdt i forslaget.
Beslutning: til orientering

6) Drøftelse af behov for udvidelse af parkeringspladsen - evt. integreret i byggeprojektet og
finansieret ved salg af skovområdet omkring "ringerboligen"- Keld/Richard.
Behov for etablering af yderligere parkeringspladser blev drøftet. Pladserne kunne eventuelt
anlægges på arealet mellem stien og søen, nord for Sognehuset, hvor byggepladsen forventes
etableret. Når denne fjernes, kunne P-pladsen anlægges på området. Finansieringen kunne
måske tilvejebringes helt eller delvist i forbindelse med det forventede salg af skovarealet ved
den gamle ringerbolig. Provenuet fra salg af skovparcel er stiftsmidler, som menighedsrådet
efterfølgende kan søge til anlægsformål.
Beslutning: Byggeudvalget arbejder videre med sagen og søger de nødvendige tilladelser.
7) Fremlæggelse af kvartalsregnskab for 3. kvartal 2018 – Henrik
Kvartalsrapport for 3. kvartal viser et driftsoverskud på kr. 385.743,96 – yderligere er der frie
midler for Kr. 468.254,17
Det endelige budget for 2019 med ligningsbeløb på kr. 3.152.800 og kr. 1.250.000 til
administrationsbygningen skal godkendes og indsendes til provstiet senest 15. november.
Målsætning for budgettet skal tilrettes og indsendes med følgende tekst:
Endelig budget afleveret d. xx-xx-2018 kl. xx.xx
Udskrift af revisionsprotokol vedr. regnskab 2017 er anmærkningsfri modtaget og skal
underskrives af alle.
Tilbagemelding fra Forsikringsenheden vedr. rørskade på Serridslev Kirkegård er modtaget –
forsikringsdækning er afslået – forsøges genforhandlet.
Tiltrædelse af nye personer til bogføring på provstikontoret giver visse udfordringer med
placering af bilag på de rigtige konti, hvilket giver grund til nøje gennemgang af bogføringen –
totaltallene passer, men kunne være bedre placeret i forhold til budgettallene
Vi har nogle tal vedr. varme og elektricitet, der skal gennemgås med en energikonsulent i
forbindelse med de verserende byggesager.
Beslutning: Kvartalsregnskabet blev godkendt. Forslag til formålsformulering for budget 2019
blev forelagt og godkendt. Revisionsprotokolatet vedr. regnskab 2017 blev underskrevet af
menighedsrådet.
8) Evaluering af udflugten for menighedsråd og medarbejdere den 22. september 2018

Beslutning: Det var en god udflugt, men lidt lang, og der var kun få medarbejdere med. Ingelise
drøfter på et medarbejdermøde, hvordan deres interesser er. Herefter drøftes sagen på et
senere MR-møde
9) Eventuelt abonnement på det nye medie kirke.dk - Gudmund motiverer
Beslutning: Gudmund undersøger om der er mulighed for en gratis prøveperiode for 15
personer
10) Flytning af MR - mødet i november fra 7. til 14. november.
Beslutning: mødet flyttes til d. 7.11 kl. 17.00
11) Korte meddelelser fra medlemmer og udvalg.
Kirkefrokosten efter høstgudstjenesten var velbesøgt og der var en god stemning – 71
kirkegængere deltog.
Der er deadline på kirkeblade 22.10. Stof til hjemmesiden vil Per Kjærulff hjælpe os med i en
periode til ny kordegn er ansat.
Minikonfirmandundervisning varetages også af Andreas i dette skoleår
12) evt.

Referat 11.10.2018
Ved. Carl Korup og Keld Søllested

