Menighedsrådsmøde.

BESLUTNINGSREFERAT
Mødetidspunkt: Tirsdag den 29. maj 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.

Medarbejder repræsentant.
Ingen
Referent: B. Søndergaard

Dagsorden

Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

OK

2: Godkendelse og underskrivelse af referat
fra sidste menighedsrådsmøde

OK

Kirkeklokken i Ølst blev ordnet 2.5.18.
3: Gennemgang af sidste referat
Der arbejdes med en løsning omkring extra boksnøgler.

4: Orientering fra formanden (FAS)
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A: Provstesynet

A: Provstesynet blev afviklet 9.5.18

B: Persondataloven.

B: Der er indgået materiale herom fra provstiet.
Følsomme oplysninger skal låses inde.
Der er ERFA-møde den 7.6.18 for kontaktpersoner i
søndre og nordre provsti. Persondataloven vil blive
gennemgået på dette møde.
C: TODO-listen blev gennemgået og tilrettet. Arrangementet med fløjteduoen ”De muntre musikanter” er
i Haslund Kirke.
D: Hvordan foregår det andre steder mht at få dødsanmeldelserne? Anmeldelserne vil kunne afhentes af
graveren på kontoret i Kristrup efter en tlf. besked.
E: Der afholdtes møde med de involverede parter i
sognegården den 29.5.18. Der forsøges at finde en
løsning med tømrerfirmaet. Der foreligger et fyldigt
referat fra det afholdte møde.

C: Todo listen tilrettes.

D: Dødsanmeldelser.
E: Status på gulvet i den nye præstebolig.

F: Sogneturen.
F: Sogneturen forløb fint.
G: Fremsendelse af aktindsigt.
H: frivillige til Rollespil den 21. september

G: Diverse materiale omkring aktindsigt vedr. fredningssag i Ølst er fremsendt som ønsket til den pgl. Person.
H: JP og EJ meldte sig som frivillige til rollespillet.

I: Vikarpræst
I: Aase Merete Morsø er ansat som vikarpræst i
perioden 1.6. – 31.8.18.

5: Orientering fra
Kontaktpersonen

6: Orientering fra kassereren, herunder
godkendelse af budget.

Der kommer en mand i arbejdsprøvning via jobcentret
medio juni 2018 evt. i en længere periode end den
normale, som har ligget på en måned. Det vil dreje sig
om 3 dage om ugen i 3 timer mht arbejdstiden.

Kassereren orienterede om økonomien.
Budgettet for 2019 blev godkendt på menighedsrådets
møde den 29.5.18.

7: Orientering fra kirkeværger

Ingen bemærkninger.

8: eventuelt

Friluftsgudstjenesten i pinsen i Mosehuset sammen
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med Vorup og Kristrup sogne blev godt omtalt. Det
overvejes mht fortsat deltagelse fra Haslund-Ølst.
Karl A. Johansen er undervejs med 2. oplag af bogen om
Ølst sogn. Og menighedsrådet vil være behjælpelig med
genoptrykningen.
Der ønskes på ny Gospel-koncert i Ølst Kirke dec. 2018.
9: Næste møde

Tirsdag den 26. juni, Måske før grundet indtrufne
omstændigheder - det sidste inden sommerferien.

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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