Menighedsrådsmøde.

Beslutningsreferat

Mødetidspunkt: Tirsdag den 29. August 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.
Anne Hanson (AH)
Medarbejder repræsentant.
Ingen
Referent: Bruno Søndergaard

Dagsorden

Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2: Godkendelse og underskrivelse af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet.
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3: Gennemgang af sidste referat

Naboen mod nord bag graverhuset er ikke tilfreds
med menighedsrådets afgørelse om ikke at betale
til hæk i skel, men sådan bliver det, bl.a. med
baggrund til det jordtillæg, der blev givet.
”Grøn kirke”-emnet udsat. Sættes på næste
menighedsrådsmøde.
Der er sendt skrivelse ud til bedemændene om lukningen af kapellet i Ølst.
Der mangler fortsat frivillige til Luther-spillet den
22.9.17.

4: Tiltag for at få flere med omkring kirken i
Haslund/Ølst.
Hvordan kan og vil vi styrke vores 2 kirker – Ide
med tænketank, temamøde, udviklingsmidler
eller… (Alle kommer med input)

Udsat. Sættes på som et punkt på næste møde.

5: Anne har ordet. (AH)

Præsten talte om tanker vedr. hele Gudslivet –
Guds kærlighed ud over selve gudstjenesten.
I nogle kirker engageres børnene fra menigheden
med at male tegninger ud fra gudstjenesten.

6: Orientering fra formanden (FAS)

6a: Orientering fra mødet i Kristrup sognegård den
22. august. (FAS)

Formanden orienterede om forestående ændringer
I stiftsrådets sammensætning og i søndre provsti
(3 nye medlemmer).

6b: CVLI Licens (FAS)

Der er indhentet godkendelse til benyttelse af
film under en licens. Licensen fornyes efter 1 år,
såfremt CVLI ikke hører nærmere.
FAS opsiger aftalen ifm udløbet i 2018.

6c: Opfordring fra formanden. (FAS)

Formanden opfordrede til at der altid gives besked,
når der udsendes fx en indbydelse med angivelse af
tilbagemelding uanset til- eller framelding.

6d: TODO liste gennemgang. (FAS) +(AH)

I lighed med ovenstående må det til fulde respekteres ifm gennemgangen af” TODO”, at de aftalte
regler herom bliver fulgt meget nøje. Kolonnen
med ansvar-angivelse og de nævnte procedurer,
bør
de enkelte medlemmer følge nøje for en opnåelse
af et godt arbejdsforløb. Derfor forventer ingen en
glemsom gentagelse fra udegudstjenesten.
Den aktuelle TODO liste blev gennemgået og
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Tilrettet.
6e: Cykelløb i Ølst. (FAS) + (HCD)

Cykelløbarrangørerne skal opfordres til at melde
ud betids om lukning af fx veje, så kirkelige
handlinger kan gennemføres uden problemer.
HCD tager fat i arrangøren til det årlige
tilbagevendende cykelløb i Ølst.

6f: Salg af grunde. (FAS)

De 2 resterende byggegrunde er solgt pr. 1.11.17 til
én køber. Det skal tages op på næste møde om evt.
videresendelse p.t. af indtægten herved til stiftet.

6g: Dige i Ølst (FAS)

Der er af provstiet bevilget 42.250 kr incl. moms
(5%-midlerne) til en større renovering af diget.

6h: Trykning af det nye kirkeblad (FAS)

Trykningen kørte uden problemer.

6i: Projekt skema

OK. FAS sørger for små tilrettelser.

6j: Droneoptagelse i Ølst

Droneoptagelsen Ølst Kirke er på plads. Alperosen
har planeret og sået græs rundt om kirkegårdsmuren, og de klipper også græsset fremover uden
udgift for kirken.

7: Orientering fra Henning ang. mødet i den nye
præstegård tirsdag den 15. august 2017 (HCD)

Gennemgang af diverse evt. ikke afsluttede håndværksopgaver, vil der blive fulgt op på på næste
rådsmøde.

8: Flisebelægning Haslund-Ølst (FAS) + (HCD)

Der er af provstiet (5%-midlerne) bevilget penge til
flisebelægning i både Haslund og Ølst.
Haslundkær Maskinstation APS blev valgt som
entreprenør. Formanden og næstformanden arbejder videre med emnet.

9: Orientering fra Kontaktperson (EJ)

Jobtræningspersonen slutter i det kirkelige regi med
udgangen af september 2017.
Der vil blive afholdt et grandækningskursus med
Indhold af nye metoder. Tilmelding her fra OK.

10: Orientering om kvartalsrapport, og
godkendelse af denne (JP)

Revisor Jannie Abraham har set på kvartalsrapporten. Der er ingen økonomiske problemer.
Kvartalsrapporten blev godkendt på
menighedsrådsmødet den 29.8.17.
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11: Svar fra skat (JP) + (KBJ)

Der er fastsat en ny grundværdi, som nu drejer sig
om Amstrupgårdsvej 8, da byggegrundene kører
for sig pr. 1.11.17. Der sker derfor en
tilbagebetaling
her til.

12: Orientering fra kirkeværger (LH) + (EC)

Der skal betales 400 kr pr. år for vedligeholdelse af
et reserveret gravsted.
Gravstedsskiltningen skal ændres, så det bliver
overskueligt at finde et givet gravsted.

13: Bordet rundt (Alle)

På given foranledning blev oplyst, at besked om en
begravelse - efter gældende regler - skal gives
mindst 48 timer før begravelsen.
Ingen yderligere bemærkninger.

14. Eventuelt

Formanden og kontaktpersonen drøfter kirkesangerafløsning med kirkesangeren, som
holder fri i julen 2017.
Der deltager 3 fra rådet i budgetsamrådet 6.9.17.

15. Næste møde.

Tirsdag 26. september 2017

Mødeindkaldelsen blev foretaget af
Finn Arne Sørensen
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