Menighedsrådsmøde.

Beslutningsreferat
Mødetidspunkt: Tirsdag den 28. nov. 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: Bruno Søndergaard

Dagsorden

Beslutningsreferat
OK

1: Godkendelse af dagsorden
OK
2: Godkendelse og underskrivning af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

3: Gennemgang af sidste referat
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OK

4: Anne Hanson har ordet
Herunder generende røg fra naboen. Hvad kan vi
gøre?

Vedr. den generende røg fra naboen sender FAS en
klage til kommunen.

5. Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kapitel 2 § 11
§ 11 Hvert år inden udløbet af formandens
funktionsperiode vælger menighedsrådet valgte
medlemmer ved hemmelig afstemning formand
for det kommende år. Valget ledes af den
afgående formand
Stk. 2 Når valg af formand har fundet sted, vælges
1 næstformand for det kommende år
Stk 3. Herefter foretages valg til de i § 9 nævnte
enkeltmandsposter for kommende år.

FAS blev enstemmigt valgt som formand
HCD blev enstemmigt valgt som næstformand
LH som kirkeværge i Haslund
EC som kirkeværge i Ølst
BS som sekretær
EJ som kontaktperson
JP som kasserer

6: Orientering fra formanden (FAS)
A: Herunder hvad vil vi bruge sognegården til
Udlejning

A: Det af EC udarbejdede forslag vedr. mulighederne for benyttelse af lokalerne i sognegården,
blev rettet til med flere emner for benyttelsen.
EC retter den til og FAS sender den til Provstiet.

B: Kort orientering om modernisering af vore
nye urnegravsted.

B: I forbindelse med moderniseringen af vores nye
urnegravsteder, har HCD+LH+EC+FAS været på tur
for at se hvordan andre laver deres urnegravsteder,
Ud fra dette blev forelagt MR en skitseforslag, og vi
blev enig om at sende den til Ellengaard planteskole
så vil de komme med et oplæg ud fra vores ønsker,
dette oplæg vil være klar til næste Mr. Møde den
30.01.18.

C: Todo listen

C: TODO Listen blev gennemgået omkring
sogneeftermiddagen med konfektfremstilling og
det mindre arrangement ved nytårsgudstjenesten

D: Kort orientering om låger og fliser i Haslund og
Ølst

D: Der blev orienteret om reparation af lågerne og
Fliser ved Haslund og Ølst Kirker.

E: Budgetønsker

E: Da der er Provstesyn i 2018, bliver alle vore
budgetønsker lagt i vores Projektskema.

F: igangværende aktiviteter

F: Om igangværende aktiviteter: Gulvet i den nye
præstebolig skal tjekkes og der skal findes en
løsning.
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7: Orientering fra kontaktperson (EJ)
Lukket møde
Lukket møde.

8: Orientering fra kassereren
A: Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollat side 95 og 96

A: Godkendelse af Revisionsprotokollatet for
årsregnskabet 2016 side 95-96 og underskrivelse
fandt sted på menighedsrådets møde den 28.11.17

B: Henvendelse fra Agerbo Consult APS om hjælp
ved vores verserende sag med SKAT

B: JP skriver til SKAT om tilbagebetaling af
ejendomsskat for 2016, og til kommunen vedr.
Amstrupgårdsvej 8, da der pga. landbrugsjorden er
brugt en forkert promille. MR besluttede ikke at
gøre brug af tilbuddet fra Agerbo Consult

C: Moms på byggegrunde

C: JP skriver også til SKAT vedr. moms.

D: Konfirmandudgifter

D: Budgettet bør reguleres til 15.000 kr.
Udgifterne ifm. ”Konfirmand fællesskabet” med
Vorup Sogn tages op af JP sammen med
Kirkekontoret

9: Orientering fra kirkeværger (LH + EC)

Ikke noget af beslutte.

10. Eventuelt

Der er fra stiftet indgået meddelelse om, at der ved
Ølst Kirke skal monteres en aflastningsklokke.
Etablering af en klokkestabel på kirkegården.
FAS skriver til stiftet.

11. Næste møde.

Tirsdag den 30. jan. 2018.

Mødeindkaldelsen blev foretaget af
Finn Arne Sørensen
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