Menighedsrådsmøde.

BESLUTNINGSREFERAT
Mødetidspunkt: Tirsdag den 30. oktober 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.
Åse Merete Morsø

Medarbejder repræsentant.
Ingen
Referent: B. Søndergaard

Dagsorden

Beslutningsreferat

1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2: Godkendelse og underskrivelse af referat
fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet

3: Gennemgang af sidste referat

Referatet blev gennemgået
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4: Præsten har ordet

Åse er vikarpræst til 30.11.18.
Billeder i nyt kirkeblad til at øge interessen for
en familiegudstjeneste.

5: Lukket møde

6: Orientering fra formanden (FAS)
A: Udskiftning af hække. (FAS+HCD)

A: 2018-anlægsarbejdet er færdiggjort, og der er afsat
40.000 kr ex moms vedr. 2019.
Der indhentes hos EllenGård og Roed tilbud på ”restudskiftning” af hækkene i 2020, opgaven skal med på
2020 budget.

B: Kirkeblad.

B: Der arbejdes ihærdigt med bladet, som forventes klar
til tiden.

C: Flisebelægning.

C: Belægningen ved Haslund Kirke er tilendebragt. Der
indhentes 2-3 tilbud vedr. en endelig fuldførelse Fra
lågen og op til det ved kirken i 2019.

D: De to fredede træer.

D: Det ene træ er fældet efter en kommunal accept.

E: Konference om Kirken og lokalsamfundet.

E: (FAS) deltog i konferencen i Middelfart. Der vil evt.
finde aktive tiltag sted i vores regi.

F: Nyt EDB graversystem.

F: Licensen udløber 31.12.18. Graver Jette og (FAS)
aftaler kursusafholdelse i Haslund inden ret længe.

G: Præstetavlen

G: Lokalt firma kontaktes vedr. ajourføring af tavlen.

H: Den nye præstebolig klar.

H: Den nye præstebolig skal rengøres og vinduer pudses
Den 17.11. kommer der flyttegods.

I: Indsættelse af ny præst.

I: Indsættelse af vores nye præst – kun i Haslund Kirke –
finder sted 1. søndag i advent med efterfølgende
buffet i sognegården.

J: Kort om projekt skema

J: Opdateres til næste møde. Ny varmestyring i begge
kirker er godkendt af provstiet.

K: DIV.

K: Arbejdet med halbyggeriet på Haslund Klostervej er
godkendt at menighedsrådet, og vi har henstillet til
stiftet at Randers Kommune fremover har mere styr på
deres tilladelser
(FAS) retter henvendelse til Kirkeministeriet vedr.
Internetadgang i den nye præstebolig.
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7: Orientering fra Kassereren. (JP)
A: Kvartalsrapport.
B: Ansøgning 5% midler (JP+FAS)

A:Kvartalsrapporten til 30.9.18 blev godkendt på menig
hedsrådets møde den 30.10.18 – efter gennemgang og
forklaring.
B: Der indsendes ansøgning af 5 % midler fra provstiet
til færdiggørelse og klargøring af præsteboligen samt
fældning af farligt træ.

8: Orientering fra kirkeværge (EC+LH)

25-30 gravsten skal fastgøres på Ølst Kirkegård.
(FAS) ser på gravstenene på Haslund Kirkegård. Gravstensejerne skal tilskrives snarest muligt.
Der indhentes tilbud hos 2 firmaer vedr. sikring af
gravsten og arbejdets udførelse via (HCD).
(EC) sender brev ud - evt. med hjælp af Kirkekontor Syd
(EC), (FAS) og gravermedhjælper Jette ser på EDBproblemer her og nu.

9: Orientering fra Kontaktperson
A: Kemi registrering

A: (EJ) har talt med en kemi- registreringsekspert.
Det vil koste 6.-9.000 kr. for begge kirkegårde, hvis
der skal fremmed hjælp på. Registreringen skal
finde sted snarest muligt.
(LH) tages fotos af materialerne, hvorefter der skal
tages stilling til problematikken

10: eventuelt

intet

11: Næste møde

Tirsdag den 27. november - velsagtens det sidste i år.

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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