Menighedsrådsmøde.

Beslutningsreferat
Mødetidspunkt: Tirsdag den 24. Oktober 2017
Tidspunkt:
Kl.18.30 til 21.30
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:

Dagsorden

Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

Ordet ”Intet” slettes under punkt 8.
Orientering fra præsten anføres under pkt. 4.
OK

2: Godkendelse og underskrivning af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

3: Gennemgang af sidste referat

1

OK

4: Grøn kirke, Anne og Finn har ordet,
herunder orientering fra præsten

AH har okt. 2017 udarbejdet et større notat om
grøn kirke, hvilket blev gennemgået, og der nedsættes et arbejdsudvalg. Grøn kirkeudvalget er
FAS+EC+AH. Arbejdet med grøn kirke påbegyndes
først i 2018. AH vil prøve at få en lokal borger med.
FAS indhenter relevante officielle oplysninger med,
hvordan vi påbegynder grøn kirke.
Konfirmationsforberedelse foregår i
Johanneskirken. Ca. 6 konfirmander her fra får
undervisning i morgentimer. Haslund Kirke har
120 pladser.
AH afholder ferie 27.10. – 3.11.17.
Aktivitetsudvalget arbejder med flere foredragsemner.
Der har været en forespørgsel fra Brusgård design
om muligheden for at kunne arrangere en Gospelkoncert i Ølst Kirke. Positiv tilkendegivelse.
FAS og HCD vil se nærmere på forholdene med
planter m.v. i den nye præstebolig-have.
Belysningen af Haslund Kirke vil finde sted fra
28.11. til udgangen af januar 2018.
Ifm kirkelige handlinger vil flagreglerne blive
nærmere undersøgt.
Arbejdsgangen vedr. dødsanmeldelser skal drøftes
på næste kontaktmøde.

5: Orientering fra formanden (FAS)

Efter en større drøftelse aftaltes, at EC udarbejder
et oplæg til behandling vedr. brug af sognegårdens
lokaler, hvorefter provstiet skal se på emnet.

A: Herunder Hvad vil vi bruge sognegården til
udlejning
B: Hvordan placeres de gamle gravsten
C: Todo listen

De gamle gravsten placeres i klynger på passende
områder med grus (Ikke græs). Hvordan de ønskes
placeret af MR, vendes der tilbage med.
Der skal ses nærmere på områderne med de nye
urnegravsteder, og adgangsforholdene i gangarealerne.
Der udarbejdes en plan af FAS+HCD til næste
møde. HCD+LH+EC+FAS tager på ekskution for at
finde den rigtige type urnegrave. Som det er nu,
kan vi ikke være det bekendt.

TODO-listen blev omhyggeligt gennemgået.

6: Orientering fra Kontaktperson (EJ)

LUKKET MØDE

7: orientering kvartalsrapport og godkendelse af
denne (JP)

Revideret kvartalsrapport 1.1.-31.12.17 blev
fremlagt og gennemgået af JP.
Rapporten blev godkendt på mødet (24.10.17).
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8: Orientering fra kirkeværger (LH) + (EC)

Graveren har talt med stiftet om muligheden for
at en afdød hunds aske kan komme i jorden samtidig med sin ejers aske.
Da det er indviet jord siger stiftet nej.
Der skal skiltning ved alle gravsteder – både ibrugtagne og ikke-ibrugtagne.

9. Eventuelt

Der kan ikke ”forlanges” medvirken af en præst
ifm en efterfølgende nedsættelse af en afdøds
urne.
Der skal i stiftet forespørges om, hvordan feriereglerne er for en ”godtgørelse”, hvis den ansatte
rammes af sygdom i sin ferie.

10. Næste møde.

Tirsdag 28. november 2017. Det sidste inden jul?

Mødeindkaldelsen blev foretaget af
Finn Arne Sørensen

3

