Menighedsrådsmøde.

BESLUTNINGSREFERAT
Mødetidspunkt: Torsdag den 28. juni 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 Lone Hesselberg
Ebba Castberg

Sognepræst.
Åse Merete Morsø

Medarbejder repræsentant.
Ingen
Referent: B. Søndergaard

Dagsorden
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Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

OK

2: Godkendelse og underskrivelse af referat
fra sidste menighedsrådsmøde

OK

3: Gennemgang af sidste referat

Vedr. persondataforordningen mangler der fortsat diverse vejledninger fra Kirkeministeriet. I flere sammenhænge skal der foreligge et samtykke – bl.a. ifm konfirma-

tionsbilleder.
Dødsanmeldelser vil fremover komme expres fra kirkekontoret i Kristrup til graveren.
Der arrangeres gospelkoncert i dec. I Ølst Kirke.

4: Orientering fra formanden (FAS)
A: Gennemgang af provstesynet

A: Materiale er blevet udsendt herom.

B: Anmodning om tilskud til Ølst bogen.

B: Det er udenfor rådets regi at yde tilskud her til. Emnet vil blive omtalt i kirkebladet.

C: Skelopmåling Ølst Kirke, fra Landinspektør
Lars Gorm Andersen.

C: Måleoplysninger fra landinspektør Lars Gorm
Andersen viser, at skellet ved Ølst Kirkegård går på
Ydersiden af kirkemuren. Dette indebærer, at kirken
Intet jord ejer uden for kirkediget.

D: Hvor meget hække og hvor.

D: Efter
MR- gennemgang på Haslund Kirkegård er det
besluttet, at hække fjernes fra og med de nye
urnegravsteder og vestpå. Detalje herom ved rådsformanden.

E: Status på gulvet i den nye præstebolig.

E: Et tilbud på delvis udskiftning af gulve på kr. 30.000
excl. moms blev godkendt på rådsmødet 28.6.18.
Arbejdet udføres i uge 28 - 30. Det forventes ikke
hermed, at sagen er afsluttet. Et udstyr til at frembringe en højere luftfugtighed af menneskelige hensyn vil koste kr. 19.000.
F: Der arbejdes på et nyt design vedr. hjemmesiden.

F: Nyt design over hjemmesiden.
G: Kort orientering fra Landsmødet.

I: Studietur?

G: Mødet forløb godt med bl.a. drøftelse af mange
Interessante emner.
H: Ifm ansættelse af en ny præst skal boligen males.
Der bliver indhentet 2 tilbud. Arbejdet udføres i
uge 31.
Der skal udfærdiges en inventarliste vedr. præsteboligen.
I: Studietur den 9.9.18 vil blive planlagt og gennemført.

5: Orientering fra

Ferielisten er på plads.

Kontaktpersonen

Der er et godt forløb med den i arbejdsprøvning
ansatte person.

H: Udflytningssyn
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6: Orientering fra kassereren.
Manglende godkendelser af årsregnskaber og
budget.

På rådsmødet den 28.6.18 blev behandlet og godkendt:
Endeligt årsregnskab for 2015 mrk. 23-02-2016 11:41
Endeligt årsregnskab for 2016 mrk. 20-02-2017 14:56
Endeligt budget for 2017 mrk. 27-10-2016 14:22
Endeligt budget for 2018 mrk. 06-10-2017 11:18
Endeligt årsregnskab for 2017 mrk. 26-03-2018 08:56
Foreløbigt budget for 2019 mrk. 17-05-2018 19,27
Lægges efter underskrift af rådsmedlemmer i
Dataarkivet.

Sagen med ejendomsskat – hvor langt er vi?

Udsat til 2.7.18 via provstiet.

7: Orientering fra kirkeværger. Begge har
meldt afbud.

Ingen behandling pga. værgernes afbud.

A: Idéer fra Lone

8: Eventuelt

I forbindelse med normal procedure omkring udskiftningsintervaller bestilles ny PC`er til præsten.
Der arbejdes med etablering af et kursus i førstehjælp.
Andre menighedsråd ønsker også at deltage. Tages op
på dagsordenen til mødet den 28.8.18.
Oplæg til stillingsannoncen vedr. ny præst starter ved
rådsformanden, hvorefter emnet går i stiftsregi.

9: Næste møde

Tirsdag den 28.8.18. Det første efter sommerferien.

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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