Menighedsrådsmøde.

BESLUTNINGSREFERAT
Mødetidspunkt: Tirsdag den 15 Januar 2019
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.
Louise Raahede

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

Der er ca. 15 konfirmander her i 2019.
Louise Raahede har udarbejdet en skrivelse til konfirmanderne og deres forældre, hvilken skrivelse omtaler
en udflugt til Aarhus, oplysninger ifm selve konfirmationen og en aften i sognegården 20.2.19.
Der vil fremover være gudstjeneste hver anden måned
I Randers Arrest.
”Hvad skal ritualer til for?” er overskriften på en række
møder om gudstjenesten i dagens Danmark.
På næste møde i rådet skal besluttes, hvem den
løbende kirkekollekt skal gå til – fx SOS børnebyerne,
Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, Aflastningsog Vågetjenesten i Randers m.fl.

5: Lukket møde

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

A: Det vil koste yderligere 13.790 kr. + moms for færdiggørelsen hække udskiftningen på nordsiden af
kirken.
Efter aftale med Provstiet søger vi om 5% midler til
færdiggørelsen af hække på nordsiden af kirken i år.
Udgiften vedr. færdiggørelse i 2020 på sydsiden skal
undersøges. 5 pct. ansøgning?

B: Hvor langt er vi med det nye graversystem

B: Der afholdes et kursus i Herning tirsdag den 22.
januar, hvorefter arbejdet skal klares fra graverkontoret
i Haslund

C: TO DO liste gennemgang.

C: Listen blev gennemgået

D: brev fra gravsteds ejer.

D:Gravning af kistehul og vedligeholdelse skal betales af
gravstedsejeren, ellers er det gratis i fredningsperioden.
(LH) skriver tilbage til den pågældende.

E: Brev fra PU til godkendelse

E. Godkendelsesbrevet blev gennemgået og forholdene
Tilrettet, (JP) oplyser at momsfradragsprocenten er
genberegnet og der er iværksat besparelser som
tidligere oplyst og godkendelsesbrevet blev godkendt
på menighedsrådets møde den 15.1.19.

F: DIV.

F: Intet yderligere at oplyse.
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7: Orientering fra kassereren. (JP)
A: Den økonomiske situation

A: Kvartalsrapporten til 31.12.18 blev gennemgået. Der
er et overskud på driften.
Nærmere omkring en beslutning den 29.1.19.
Der udsendes rykkerbrev vedr. manglende betaling
omkring gravstedsvedligeholdelse. Hvis der ikke
betales, må gravstedsejeren selv klare vedligeholdelsen.
Der skal indsendes en kopi af konstitueringsreferatet
til Sparekassen Kronjylland. Klares af (BS).
Der skal desuden afleveres personlige oplysninger
af de enkelte rådsmedlemmer til sparekassen.

8: Orientering fra kirkeværge (EC+LH)

(LH) Der arbejdes med kemikalieregistreringen.
(LH) Der skal til begge kirker indkøbes en dokking lade
station, der indhentes pris forud for indkøb.

9: eventuelt

Det kreative værksted er onsdag den 30.1.19.
Budgetønsker skal på næste møde fremsættes af de
enkelte rådsmedlemmer.

10: Næste møde

Tirsdag den 29. januar 2019.

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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