Menighedsrådsmøde.

Beslutningsreferat

Mødetidspunkt: Tirsdag den 27. juni 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)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)

afbud

Sognepræst.
Christian Moesgaard (CM)
Medarbejder repræsentant.
Ingen
Referent: Bruno Søndergaard

Dagsorden

Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2: Godkendelse og underskrivning af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

Godkendt

3: Gennemgang af sidste referat
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På næste møde drøftes evt. valg af en anden ejendomsmælger vedr. de 2 byggegrunde.
Avisabonn. (KD) fortsætter til fmd. og sognepræst.
Fmd. sender brev om Ølst-diget til kirkegårdskons.
bilagt billeder – sker på opfordring fra provstiet.

4: Orientering fra formanden

Henvendelse fra naboen mod nord bag graverhuset:
Hegnet bliver stående på kirkens jord. Den 1 meter
bortgivne jord bør som af naboen ønsket beplantes
med en hæk for naboens egen regning.
Fmd. skriver til naboen om rådsbeslutningen.
Indgangsdørkarmen i Ølst Kirke er repareret.

4a: Orientering fra årsmødet i Nyborg

Formanden orienterede herom.

4b: Sogneturen

Sogneturen den 23.5.17 forløb virkelig godt.

4c: Hvorhen studietur 2017?

Turen er fastsat til den 3.9.17.
Studieemner blev drøftet.

4d: Grøn Kirke

Emner til ”Grøn kirke” skal drøftes snarest.
Emnet tages op på næste MR-møde, hvis tid
her til.

4e: Lukning af kapellet i Ølst.

Lukningen er godkendt af stiftet.
LH sender skrivelse ud om lukningen til bedemændene.

4f: Struktur og fremtidsplaner for vore to
kirkegårde.

Der eksisterer et godt informationsmateriale.
Der skal beplantes på kirkegårdene, idet
græsarealer er for dyre i drift.
Kirkegårdsudvalget og kirkeværgerne afholder møde
I august/september 2018.

4g: Videreforløb ang. mangler ved den nye
præstebolig

Der skal indkaldes til møde i august 2017 med deltagelse af provstiets bygningsrådgiver, repræsentant
fra provstiet, håndværkere, arkitekten på byggeriet,
præsteparret og udvalget m. fl.
Det primære problem er gulvarealerne
Haveområdet skal også gennemgås. Der tænkes her
på hæk og øvrig beplantning.

5: 2 Tilbud på nye hække i Haslund (FAS+HCD)
Og hvem får opgaven

Der er indgået 2 tilbud – 50.000 kr incl. moms.
EllenGård Planteskole blev valgt til at udføre
arbejdet.
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6: 3 Tilbud på flisebelægning Haslund-Ølst
(FAS+HCD), og hvem får opgaven

Tilbud er indgået.
JP sender en forespørgsel til provstiet om eventuel
flytning af bevilling fra Haslund Kirkegård til Ølst
bl.a. pga. et ændret ønske vedrørende handicapforanstaltning, og evt. at sætte fliserne i Haslund på
budgettet for 2019.
Der var ikke enighed om, hvem der skal udføre
opgaven med fliser. Afgørelsen udsættes derfor
til næste MR-møde

7: Orientering fra præsten.

Christian M. har talt med Anne Hanson om
fremtidige aktiviteter.
Der søges frivillige til Luther-spillet den 22.9.17.

8: Orientering fra Kontaktperson

Der er ansat en person i jobtræning 2 timer daglig
fra den 21.6.17 i 3 måneder. Der har været afholdt
MUS-samtale med graveren. Fællesmøde med deltagelse af graver, gravermedhjælper og kirkeværgerne samt kontaktpersonen etableres på ny.
EJ talte om en nøjere præcisering af indholdet af
førstehjælpskursus.
Førstehjælpskursus tages op på næste MR-møde.

9: Orientering om økonomi

Der er et samarbejde med Johanneskirken vedr.
konfirmanderne. Det skal undersøges vedr.
økonomien i dette samarbejde.

9 a: Kvartalsrapport + ad ejendomsskatter

Kvartalsrapporten blev godkendt på nærværende
rådsmøde. Vi er solvente.
Ejendomsskatterne er givet forkert beregnet.
KBJ har grundigt undersøgt sagen og talt med SKAT.
Der rykkes for et svar fra SKAT. En ændring af de
pålignede skatter forventes i nedadgående retning.

10: TODO listeudfyldning af denne

Listen blev gennemgået og tilrettet.

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

Afregningen på 400 kr pr. år blev vedtaget på
rådsmøde den 5.4.16. Der skal udfærdiges
gravstedsbrev. Emnet bliver gennemgået af LH.
Det skal herunder afklares omkring de personer, der
ønsker udfærdiget gravstedsbrev.
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12. Eventuelt

Ikke- vedligeholdte gravsteder af de pårørende blev
drøftet.
Emnet skal senere drøftes indgående.
LH sender et brev til gravstedsejeren

13. Næste møde.

Tirsdag 29. august 2017

Mødeindkaldelsen blev foretaget af
Finn Arne Sørensen
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