Menighedsrådsmøde.

BESLUTNINGSREFERAT

Mødetidspunkt: Tirsdag den 28. marts 2017
Tidspunkt:
Kl.19.00
Mødet afholdes: Møllevangsvej 14. Haslund 8940 Randers SV

Deltagelse

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)

afbud -

Sognepræst.
Annemarie Ross, (AR)
Christian Moesgaard (CM)
Medarbejder repræsentant.
Ingen
Referent: Bruno Søndergaard

Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden
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Beslutningsreferat
Godkendt

2: Godkendelse og underskrivelse af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

OK

3: Gennemgang af sidste referat

Fotografering med drone u/b i Ølst iværksættes
til efteråret.
Kirkebladet er lidt forsinket

4a: Orientering fra formanden
Sogneturen
Hvem skal med ?

Sogneturen den 23.5.17 rundt på Mols og i
Ebeltoft er næsten på plads.
Der er tilmelding til formanden senest 11.5.17.
Der er plads til max. 59 personer.

4b: Aftale med Maas
+ham der skal hjælpe os med varme i Ølst

Der skal indhentes pristilbud vedr. varmestyring
I Haslund Kirke hos Maas, og Ove Vangsgaard for
Ølst Kirkes vedkommende.
FAS aftaler nærmere.

4c: Lukning af kapellet i Ølst.

Der skal indhentes tilladelse hos stiftet via
provstiet. FAS fremsender de oplysninger, der
er nødvendig for en godkendelse til lukningen.

5. Orientering fra Præsten

Kirkekoncerten med sange af Leonard Cohen den
23.3. forløb særdeles fint med mindst 150 deltagere.
Vor nye vikarpræst Chr. Moesgaard præsenterede
sig på mødet i dag. Annemarie Ross holder hos os
pr. 1.4.17. Annemarie gør dog konfirmanderne
færdige til konfirmationen her den 12.5.17, og
bibeholder i øvrigt arresthuset i Randers.
Vi tager afsked med Annemarie og Christian den
20.8.17, når Anne Hanson er tilbage i embedet.
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6: Kirkesyn

Der er udfyldt papirer om det årlige kirkesyn den
7.3.17 vedr. både Haslund og Ølst.
Til provstesynet næste år skal der tales om Haslund
Sognegårds vinduer.
Kirkegårdsdiget i Ølst bør hurtigst muligt repareres.
Der er et meget stort hul i muren.FAS ansøger
Provstiet om kr. 42.500 det ca. vil koste at udbedre
Skaden.

7: Orientering vedr. grundsalg

Der har været et tilbud på 500.000 kr vedr. køb af
den nederste ledige grund. Salgsprisen er iflg.
provstiet min. 575.000 kr.
Formanden undersøger muligheden for etablering
af gas- varmeanlæg.

8: Orientering fra kassereren

Der er budgetsamråd den 6.4.17, hvorefter der skal
ses på budgettet på næste rådsmøde.
Emnet ejendomsbeskatningen er ikke på plads.
Der afventes nærmere fra SKAT, hvor ventetiden er
lang.

9: Orientering fra Kontaktperson

Møde med graver og gravermedhjælper om arbejdstimerne har været afholdt. Der forventes, at
personalet sammen finder en fornuftig løsning.
Der er møde igen den 6.4.17.

10: Orientering fra kirkeværger, (EC) + (LH)

Der er på Haslund Kirkegård et gravsted, som ikke
holdes pga manglende betaling uagtet tilskrivelse
herom. Der plantes ikke sommerblomster i 2017
på det pågældende gravsted.
Flere gravsten, hvor fredningstiden er udløbet,
vil blive flyttet til det nye lapidarium.

11 Eventuelt

Det billigste tilbud på ny hækklipper af mærket
Makita effektueres. Samtidig er mærket et
ikke-tungt udstyr. Købet effektueres af formanden.

Næste møde.

25.4.2017
Evt. nyt mødetidspunkt : 18,30.
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Mødeindkaldelsen foretaget af
Finn Arne Sørensen
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