Menighedsrådsmøde.

Beslutningsreferat

Mødetidspunkt: Tirsdag den 02. maj 2017
Tidspunkt:
Kl.18.30
Mødet afholdes: Haslund Sognegård, Amstrupgårdsvej 8, Haslund

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) AFBUD
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)

afbud Se ovenfor

Sognepræst.
Christian Moesgaard (CM)
Medarbejder repræsentant.
Ingen
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

Overvejelse om mæglerskift vedr. de 2 grundes salg.
Kirkegårdsdiget i Ølst er forelagt provstiet
vedr. økonomien, vi venter på afgørelsen.

4: Orientering fra formanden

1

4a: Hvor langt med flisebelægning i Ølst og
Haslund

Det blev besluttet at få tilbud på flisebelægning
med IBF Klostersten Tek, stenen passer godt ind
uden at være prangende og så er den kørefast for
køretøjer lidt større end personbiler.
Før vi tager stilling til økonomien, indhentes tilbud
fra 3 firmaer, Haslundkær maskinstation, Ellengård
planteskole og Torben Mørk.
FAS laver tegninger med mål på hvordan
belægningen skal ligge, så er tilbuddene også ens.
Vi laver det som 3 tilbud
1: Ølst fra indgang til forbi kirkedøren.
2: Ølst smal sti på 100 cm fra den store
flisebelægning til ny flisebelægning ved
graverbygningen.
3: Haslund fra bestående fliser til forbi kirkedøren.
Vi har fået retningslinjerne fra Stiftet hvad vi må og
ikke må.
Vi håber på at have tilbuddene klar til næste MR
møde.

4b: Sogneturen

Sogneturen 23.5.17 er fuldtegnet med 59 personer
Der er ansøgt om diakonale midler.

4c: Hvorhen studietur 2017 ?

Turmulighederne blev drøftet.
Forventes afviklet den 3.9.17.

4d: Varmestyring

Der blev vedr. begge vore kirker drøftet ”Grøn Kirke”
I Haslund el og i Ølst et varmepumpesystem.
Udgiften skal optages på budgettet for 2018 og
derforuden vil vi have et tilbud på ens varmestyring
i de 2 Kirker for at spare på energien.

4e: Lukning af kapellet i Ølst.

Ansøgning sendt til stiftet via provstiet.
Tilladelse forventes, hvorpå Lone orienterer
bedemændene

5: Orientering fra præsten.

Christian orienterede om diverse forhold,
herunder om friluftsgudstjenesten 2. pinsedag
den 5.6.17 kl. 11,00 i Paderup Mose – Mosehuset.

6: Orientering fra Kontaktperson

Der blev afholdt møde 7.4. om arbejdsfordelingen
graverne imellem. Niels arbejder ved siden af arbejdet i Ølst 4 timer i Haslund og der arbejdes sammen
om hækklipningen begge steder. På forespørgsel om
at holde fri 1.5. er det blevet oplyst, at det er OK
mod egen betaling
Niels holder ferie uge 29+30 og 36+37. Jette`s ferie
er fra den 2.8. – 22.8.17. Bodil Marie uge 18 + 24.
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7: Gennemgang og detaljeret svar på skrivelse fra
provstiet af 4. feb. 2017

Alt vedr. ny præstebolig vil blive synsudsat og indarbejdet i kommende budgetter, og såfremt hastesag sendes anmodning forinden til provstiet og
rådet skal godkende emnet. Årsregnskabet for 2016
er godkendt på rådsmøde og sendes til provstiet.
Aftalen med revisor Jannie Abraham er fremsendt
til provstiet.
Abonnementerne med Kristeligt Dagblad er opsagt
til udløbsdatoen. Der vil fremadrettet være tegnet
2 abonnementer til brug for præst og formand.
Sagen vedr. de store ejendomsskatter ligger til
behandling i SKAT, og Randers Kommune afventer
SKAT´s sagsbehandling.

8: Orientering om regnskab

Det fremgik af nyligt afholdt budgetsamråd, at budget 2018 svarer til budget 2017.

9: Budget 2018

JP har set på formål og art vedr. 2015 og 2016 og
derpå udarbejdet en let forståelig kladde vedr.
budget for 2018 som en forløber til dette. Budgettet
blev gennemgået grundigt og justeret, hvorefter
formanden sender materialet til provsten sammen
med dette referat.
Der er et underskud på driftsrammen på 174.988,kr.
Budgettet blev godkendt på rådsmødet 2.5.17.
Mht projektet nye hække på Haslund Kirkegård:
Der forespørges om tilbud hos 2 firmaer om, hvor
langt udskiftningen kan foretages for 50.000 kr. inkl.
moms.
Synsforretningerne 2017 er indsendt til provstiet, og
Beløbene herfra kommer med på budgettet meget
hurtigt og senest 18 maj.

10: Lukket Møde
Brev fra medarbejder og orientering om mødet
den 7. april

Lukket møde

11: TODO listeudfyldning af denne

Der blev set på TODO-listen,som udsendes af
formanden.

12: Afregning af reserverede gravsteder (LH)+(EBC)

Punktet udsat til næste møde.
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13. Eventuelt

Hæftet vedr. omtale af Haslund Kirke er ved at være
på plads.

14. Næste møde.

27.06.2017 - det sidste inden sommerferien,
mødet i august bliver den 29.08.2017

Mødeindkaldelsen foretaget af
Finn Arne Sørensen
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