Menighedsrådsmøde.

BESLUTNINGSREFERAT
Mødetidspunkt: Tirsdag den 30. januar 2018
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

1: Godkendelse af dagsorden

OK

2: Godkendelse og underskrivelse af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

OK

3: Gennemgang af sidste referat
Skorstensfejeren taler med en nabo til præsteboligen vedr. generende skorstensrøg.
Såfremt et for stort fakturabeløb fra en
håndværker ikke tilbagebetales, vil beløbet blive
trukket fra vedr. en senere faktura.
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4: Anne Hanson har ordet.
A: Diakonal målgruppe i Haslund-Ølst
B: Aktiviteter der har været og som kommer

Anne Hanson vil tale med provstiet om
menighedspleje i Haslund-Ølst fx omkring
julehjælp, dåbsklude m.v.
Samtidigt blev besluttet, at vi her fra som tidligere
deltager i friluftsgudstjenesten 2. pinsedag ved
”Mosehuset” i Paderup. Evaluering efterfølgende
om fortsat deltagelse.

5: Orientering fra formanden (FAS)
A: Folkekirkens Nødhjælp.
B: Kort orientering om modernisering af vort
nye urnegravsted

A: Der tilmeldes ikke indsamlere til indsamlingen
den 11.3.18.
B: Der udarbejdes et oplæg til provstesynet 9.5.18
om nævnte modernisering.

C: Todo listen tilrettes.

C: todo-listen blev tilrettet.

D: Medsendte projektskema læses grundigt
igennem, og kommentarer udbedes.

D: Projektskemaet blev rettet til
Færdiggørelse af ny præstebolig forventes her i
Foråret 2018
Synsudsatte opgaver laves i år:
Der bliver indhentet 2 tilbud vedr. nye hække på
Haslund Kirkegård.
Reparation af fuger i graverbygningen i Ølst
Iværksættes.
Indgangsdøren ved Ølst Kirke repareres.
Nye lamper på kirkegården i Haslund klares nu.
Oplæg udarbejdes vedr. placering af gravsten
der ikke er i brug mere.
Der skal ved provstesynet ses nærmere på
præsteboligens hække og bede.
Der udarbejdes en liste af FAS vedr. budgetønsker for 2019, hvilket overblik også kommer
til at indeholde kalkning af Haslund Kirke.

E: I gang værende aktiviteter.

E: Den 17.5.18 er der temaaften om sorg.
9.5.18 som ovenfor anført er der provstesyn.
Fremover tages der en kopi af dødsanmeldelserne til graveren af Anne H.
Gartneriet Alperosen i Ølst har tilbudt fortsat at
slå græsset omkring Ølst Kirkegård, hvilket MRrådet har takket ja til.
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6: Orientering fra kontaktpersonen
Lukket møde

7: Orientering fra kassereren
A: Legalitetskontrol budget 2018.

A: Provsten har godkendt legalitetskontrollen.

B: Moms på byggegrunde status

B: Der skal betales moms vedr. byggegrundssalget.
75 pct. af udgifterne vedr. byggemodningen
uden for grundene kan trækkes fra i momsregnskabet.

C: Godkendelse kvartalsrapport for 4 kvartal
2017

C: Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017 blev
godkendt på mødet den 30.1.18.

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

9: Eventuelt

-

10. Næste møde.

Tirsdag 27. februar 2018.

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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