Menighedsrådsmøde.

Beslutningsreferat
Mødetidspunkt: Tirsdag den 26. September 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: B. Søndergaard

Dagsorden

Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

OK

2: Godkendelse og underskrivning af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

OK

3: Gennemgang af sidste referat

Projektskema rettes til.
Filmlicensen er opsagt pr. 30.7.18.
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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)

For få arrangementer for unge. Efter konfirmation
kommer de først igen som 50-årige. Præsten har
en facebook-gruppe. Filmaften for unge?
Mulig etablering fra præstens side af en samtale –
gruppe.
De unge har travlt i deres dagligdag.
Plakatopsætning kunne måske give noget.
Rådets hjemmesidemand vil se på emnet facebook

5: Anne har ordet. (AH)

Det har været en god opstart for Anne Hanson.
Introduktionen ”på gulvet” ved gudstjenestens
start er en god ordning.
Mht nadveren fortsættes indtil videre som nu –
ændres evt. til først indstiftelsesordene, hvorefter
menigheden går op til alteret.
AH + FAS kommer med et oplæg til indstik i vore
salmebøger til næste møde.

6: Orientering fra formanden (FAS)

6a Er din folkekirke tilgængelig(FAS)

6b: Afløb i sognegårdens afløb.(FAS)

Synsudsættelse vedr. dræn ved 2 riste foran
sognegården, da der ofte står en hel del vand.

6c: Fyraftensmøde med VELUX FONDEN. (FAS)

Den 12.10.17 er der møde i Frivillighedens Hus
vedr. ansøgning om midler fra Velux Fonden.
Den 8.11.17 er der dialogmøde om samarbejdet
mellem kirke og ældrecentre. FAS deltager begge
steder.

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

Listen blev gennemgået, herunder det forestående
foredrag den 3.10.17.

6e Problemer med flisebelægning Haslund+Ølst
(FAS) + (HCD)

Der er opstået et problem i Ølst vedr. den nye
Flisebelægning. Lågen kan ikke være der pga
højden og skal kortes op. Dette tager HCD + FAS
sig af med provstiet.
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6f: Orientering om den nye præstebolig. (FAS)

Der blev orienteret om gulvproblemerne i den
nye præstebolig, og der holdes igen et møde med
de involverede parter.Deltagere: menighedsrådets
byggeudvalg, provst og repræsentant for provstiet,
provstiets byggesagkyndige Hans Grøn, arkitektfirma Smærup og Wessman og de involverede
håndværkere.

6g: Kirkegårdsprotokol elektronisk (FAS)

Kirkegårdsprotokollen skal køres ind elektronisk.

6h: Fonde hvor vi kan søge midler? (FAS)

Alle rådsmedlemmer skal tænke over, hvor der
kan ansøges om midler til at finansiere diverse
ønsker som fx udvidelse af antal orgelstemmer.
Emnet tages med på næste rådsmøde.

6i: Hvad vil vi med vores Sognegård

Ønsker om fremtidigt brug af sognegården skal
efter 1.11.17 indsendes til provstiet – fx FUSR.
Emnet fortsætter på næste MR-møde.

6j: Hvad vil vi med vores kirkegårde?

FAS+HCD kommer med et oplæg til næste møde,
bl.a. hvordan kan vi gøre de nye urnegravsteder
”salgsbare”.

7: Orientering fra Kontaktperson (EJ)

Der har været møde med stiftet om lønforhandlingsproblematikken – fx MUS-samtaler. Der skal
være særlig begrundelse ved tildeling af personligt
tillæg.
Personalefællesstormøde skal arrangeres.

8: orientering om budget 2018 og godkendelse af
denne (JP)

Alle rådets ønsker er blevet opfyldt i budget 2018.
Renteudgift 2018: 30.000 kr.
Driftsramme 2018: 1.459.800 kr
Ligning til anlæg: 636.000 kr
Emnet blev behandlet og godkendt på rådsmødet
den 26. 9.17.

9: Svar fra skat (JP) + (KBJ)

Der er ved SKAT anmodet om behandling af
sagen ved grundværdibeskatningen. SKAT´s udmelding er accepteret.
Efter modtagelse af endelig skrivelse fra SKAT, skal
Randers Kommune kontaktes i sagen.
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10: Orientering fra kirkeværger (LH) + (EC)

Lone H. retter henvendelse til stiftet vedr. forespørgsel, om hvorvidt en hunds aske må komme
med i urnen ved hundeejerens bisættelse. LH får en
skriftlig orientering fra stiftet.
Der kommer et oplæg fra graveren vedr. gravstedsskiltningen i Ølst. Dette oplæg skal være klar til
næste MR-møde.

11: Bordet rundt (Alle)
Ebba og Anne deltager i det fælles aktivitetsudvalgsmøde, hvor der bl.a. arbejdes med et evt.
foredrag ved Lars Mikkelsen om ”Herrens veje”
Entré vil i givet fald blive opkrævet. Det kan blive
I efteråret 2018. Menighedsrådet siger god for
arrangementet

12. Eventuelt

Der er distriktsforeningsmøde den 22.11.17.
Der er program indtil 8.10. vedr. reformationsfejringen i Randers 2017.

13. Næste møde.

Tirsdag 31. oktober 2017

Mødeindkaldelsen blev foretaget af
Finn Arne Sørensen
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