Menighedsrådsmøde.

Mødeindkaldelse og referat derfra.

Mødetidspunkt: Tirsdag den 28. febr. 2017 kl. 19,00
Mødet forventes afsluttet:
Mødet afholdes: Haslund Sognegård
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+
+
+
+
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+
+
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Mødet afsluttet:

Valgte MR medlemmer.
Finn Arne Sørensen, Formand (FAS)
Henning Christian Danielsen Næstformand (HCD)
J. P. Christiansen, Kasserer (JP)
Bruno Søndergaard, Sekretær (BS)
Lone Hesselberg, Kirkeværge Haslund (LH)
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ)
Ebba Benedicte Castberg, Kirkeværge Ølst (EC)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)
Sognepræst

+ Annemarie Birgitte Ross (AR)
Medarbejderrepræsentant
Ingen repræsentant

Afbud Se ovenfor

Referent: Bruno Søndergaard

Dagsorden

Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

OK

2: Godkendelse og underskrivelse af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

OK

3:Gennemgang af sidste referat

OK
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4: Haslund-Ølst set fra helikopter (FAS)

Evt. særligt brainstorming-møde
Det undersøges om at komme på de sociale
medier.

5: Orientering fra formanden
Tidspunkter for lys på kirken
Urths hærgen
Dansk Flygtningehjælp
Vicevært ved ny præstebolig
Dato for kirkesyn
Modernisering af hjemmesiden
Fotografering af Ølst Kirke fra drone
Muldvarpe

Fra advent til udgangen af januar mht lys
1 stk lampe udskiftes på forsikringens regning.
Udskiftningen af de resterende 8 lamper tages
med på budget 2018 og bliver som de nye lamper
Det er aftalt med forsikringsselskabet, at stormskaden med tagvindue og lampen tages som én skade.
Der deltages ikke i indsamling med Dansk Flygtningehjælp.
Økonomi skal u/s vedr. vicevært
Kirkesyn 7.3.17 med start kl. 9 i Ølst.
Hjemmesideoplæg iværksættes + de sociale medier
Fotografering med drone, når det bliver sommer
Iværksættes u/b.
Der indkøbes bekæmpelsesudstyr til muldvarpe
for 2.000 kr. excl. moms

6: Gennemgang af projektskema (FAS)

Ifm lukning af kapellet i Ølst henvises bedemændene til kapellet på Nordre Kirkegård og sygehuskapellet. Det gamle kors i kapellet kan bruges i våbenhuset.
Vedr. præsteboliggulvet arrangeres møde med
arkitekt,gulvleverandøren Vinther & Lassen og
byggeudvalget.
Ny hækklipper: Billigste tilbud accepteres.
Der indhentes tilbud hos Haslundkær Maskinstation
og Ellengård samt T. Mørk angående synsudsatte
handicap rampe i Ølst, flisebelægning ved Haslund
og Ølst kirke.
Mht hække på Haslund Kirkegård forespørges
Ellengård og Mørks anlægsgartneri , hvor langt man
kan klare opgaven for 50.000 kr incl.moms.
Tilbud indhentes vedr. synsudsatte ny varmestyring
I Haslund og Ølst Kirke hos Maas og Ove Vangsgaard
Maas i Haslund og Ove Vangsgaard i Ølst.
Afregning af reserverede gravsteder blev udsat i lighed med tilretning af nye urnegravsteder i Haslund
og det samme vedr. førstehjælpskursus og ad brandberedskab, der skal klares snarest muligt. Tages
op på næste rådsmøde.

7. Todo-liste

Listen blev gennemgået og tilrettet
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8: Orientering om aktivitets- og kirkebladsudvalg

Kirkebladet pr. 1.4.17 blev drøftet
Konfirmation 12.5.17 i Haslund. Navnene bliver
bekendtgjort, men UDEN billede.
J.P. og FAS er vagter på dagen.

Der blev drøftet og vedtaget en Luther-gudstjeneste
med servering af sandwich og Luther-øl.
Der er sognetur den 23.5.17.Finn er i fuld gang
med planlægningen.

9: Orientering om grundsalg - FAS

Der er forespørgsler på køb af grundene

10: Gennemgang af brev fra provstiet

Brevet blev gennemgået.

11: Orientering fra kassereren – JP
Økonomisk redegørelse
Gennemgang og godkendelse af 2016-regnskabet

Der er underskud på driften på 167.333 kr og
på anlæg på 271.000 kr. Alle udgifter er
dokumenterede.
Regnskabet for 2016 blev godkendt på råds mødet
den 28. febr. 2017.

12: Orientering fra kontaktperson - EJ

Arbejdstimer skal drøftes med graver og
gravermedhjælper i uge 9/2017.

13: Orientering fra præsten - AR

Provsten inviteres til rådsmøde i april.
Anne Hanson er tilbage 20.8.17 efter
barsels- og forældreorlov samt ferie.

14. Orientering fra kirkeværger – LH og EC

Intet

15. Eventuelt

Intet

16. Næste møde:

Tirsdag den 28. marts 2017
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