Menighedsrådsmøde.

BESLUTNINGSREFERAT
Mødetidspunkt: Tirsdag den 27. februar 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: B. Søndergaard

Dagsorden

Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

OK

2: Godkendelse og underskrivelse af referat fra
sidste menighedsrådsmøde

OK

3: Gennemgang af sidste referat

OK
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4: Anne Hanson har ordet.

Der blev udleveret en fortegnelse over gudstjenester og arrangementer for perioden april – juli 2018.
TODO-listen føres á jour, herunder vedr. skærtorsdagsgudstjenesten med efterfølgende spisning i
sognegården.

5: Orientering fra formanden (FAS)
A: Orientering fra formandsmødet i Sct.
Clemenshuset

A: Emner fra formandsmødet blev belyst, herunder
at der skal ses nærmere på den nye persondataforordning og børneattester. Der er provstesyn
den
9.5.18.

B: Orientering om varmeproblemet.
B: Fa. Maas ser på varmeproblemerne i Haslund
Kirke den 2.3.18
C: Todo listen tilrettes.
C: TODO-listen rettes til med påført ansvarlige for
de enkelte opgaver.
D: Kort gennemgang af projektskemaet.

E: I gang værende aktiviteter.
F: Status på opgaver og uddelegering af
arbejdsopgaver.
G: Røgproblemer i den nye præstegård.

H: Bomme.

I: Status på gulvet i den nye præstegård

D: Der indhentes inden næste møde tilbud på
kursus i førstehjælp og brandberedskab – (KBJ).
Der iværksættes reparation af Ølst Kirkes
indgangsdør – Tømrermester Peter Hedegaard – (FAS).
Endvidere iværksættes udskiftning af lamper på
Haslund Kirkegård.(HCD) tager kontakt til elektriKeren.
Provstesynet: Der skal ses nærmere på, hvad der
skal tages med – argumentation vedr. de større
udgifter, og ansvarlige skal påføres
projektskemaet.
Ønsker om større projekter sendes til Provstiet nu.
E og F: Se projektskemaet vedr. bl.a. flisebelægning
i Ølst og Haslund. I Ølst er projektet færdiggjort.
I Ølst har vi et hængeparti med økonomien – (FAS)
rykker for en afgørelse.
G: Der rettes skriftlig henvendelse til Randers
Kommune v/ ( FAS) om røgproblemet, som også
berører andre husstande i den nye præsteboligs område.
H: ( HCD) retter henvendelse til Brdr. Andersen om
det forhold, at bommene ved stiens overgang til
Vangen skal fastgøres.
I: Det er besluttet efter en gennemgang, at
gulvet i den nye præstebolig skal skiftes.
Pærerne i lamperne på Haslund Sognegårds
p-plads skal skiftes til el-besparende pærer. (FAS)
+
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(NT).
Der kan søges tilskud til bevaringsværdige huse.
(JP) ser på sagen i forhold til Haslund Sognegård.
6: Orientering fra

Intet at bemærke

Kontaktpersonen

7: Orientering fra kassereren
A: Status over moms på byggegrunde.

8: Orientering fra kirkeværger (EC)
A: Priser på reservation af kisteplads i plænen

Revisor Jannie Abraham bistår med moms regnskabet til SKAT.
Der skal ses på udgiftsbeløbet mht. ind- og
udgående moms – Se evt. referatet af 30.1.18.

Der vil skulle betales 100 kr pr år for reservation
af en plads til kistebegravelse med plade ved
siden af en urnebisættelse. Der vil efter både
urnebisættelsen og kistebegravelsen være én sten
for begge afdøde.

9: Eventuelt

Der skal af MR rådet indkaldes til stiftende generalforsamling vedr. etablering af en grundejerforening for Amstrupgårdsvej 10-16.( FAS) og ( AH) blev
valgt til dette arbejde.

10. Næste møde.

Tirsdag 10. april 2018.

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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