Referat fra menighedsrådsmøde
onsdag den 12. september 2018 kl. 19.00
Afbud: Marianna, Richard, Frank, Inge
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2) Nyt fra budgetsamrådet i Torsted den 5. september - /Jørgen
Administrationsbygningen:
Provstiudvalget har imødekommet vor ansøgning om 1.250.000 kr. på budget 2019 til
ombygning og renovering af bygningen. På budget 2018 har vi fået bevilget 1.000.000 kr. Vi har
således nu i alt fået en anlægsbevilling på 2.250.000 kr. til formålet. Arbejdet forventes igangsat
i det sene efterår 2019.
Kirkeskatten:
På budgetsamrådet blev der orienteret om, at kirkeskatten fra og med næste år nedsættes med
0,03 %, det vil svare til ca. 3,5 millioner.
Projekt – rytmisk kirkemusik for børn:
Til projektet er der afsat 1.000.000 kr. Alle sogne, der ønsker det, kan deltage.
Beslutning: til efterretning
3) Nyt fra mødet med Carsten Kronborg/LINJEN den 6. september - /Jørgen-Richard
Tilbygning til ”Sognehuset” (konfirmandbygningen):
Der har været afholdt møde med arkitekt Carsten Kronborg. Formålet med mødet var at drøfte
detaljer i projektet. Projektet forventes udbudt i licitation medio november måned, og arbejdet
ventes igangsat primo marts måned 2019. Det vurderes at færdiggørelse/ibrugtagning vil kunne
finde sted ca. september 2019.
Beslutning: til efterretning
4) Nyt om ansættelse af kordegn - /Ingelise
Ingelise orienterede ansættelsesforløber. Der er p.t. ikke ansat nogen i stillingen
Beslutning: til efterretning
5) Udkast til skrivelse til Hansted.

"Tak for jeres henvendelse med forslag til et kommende samarbejde mellem - og/eller
sammenlægning af vore sogne.
Vær - Nebel menighedsråd har nu på to menighedsrådsmøder drøftet jeres henvendelse meget
grundigt og nået til den klare konklusion,
at vi ikke ser noget behov for en sammenlægning af vore sogne eller pastorater. Derimod vil vi
meget gerne samarbejde omkring vore kirkekulturelle aktiviteter, idet vi på denne måde sikkert
kan opnå en større variation, flere deltagere, og måske også en økonomisk fordel i forbindelse
med arrangementerne
Venlig hilsen
Vær-Nebel menighedsråd"
Beslutning: Udkastet blev godkendt
6) Regnskab: Kvartalsrapport for juni 2018/ 1. halvår 2018 - /Henrik
Kvartalsrapport for 1. halvår 2018.
Overskud på drift kr. 342.953,53, derudover frie midler kr. 468.254,17
Af de budgetterede 4.4 mill. til konfirmandstue og sognegård er der anvendt kr. 63.000 til
arkitekt og projektering.
Der skal udarbejdes tro og love erklæring vedr. brug af fri telefon og oplysning her om skal
indberettes. Det er oplyst, at bogfører og udbetaler ikke bør være samme person.
Beslutning: til efterretning
7) Planlægning af det åbne menighedsrådsmøde den 11. oktober 2018
Beslutning: Menighedsmødet indleder MR mødet. MR redegør for sidste års regnskab og det
kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det
forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.
8) Korte meddelelser fra udvalg og medlemmer.
Frivilligudvalget. Vi har haft frivilligfest med fuldt hus – 66 personer. Stor tilfredshed hos
deltagerne.
Fernisering d. 23.9. Vært søges, da Marianne er blevet forhindret. Gudmund påtog sig
opgaven.
Menighedsrådsudflugten d. 22.9. Der er tilmeldt 21 deltagere
9) evt.
Referat
Ved. Carl Korup og Keld Søllested

