Menighedsrådsmøde.

DAGSORDEN
Mødetidspunkt: Tirsdag den 26 november 2019
Tidspunkt:
Kl.18.30 til 22.00
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)
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ)
Ebba Benedicte Castberg, Kirkeværge Ølst (EC)
Marianne Pedersen, Kirkeværge Haslund (MP)

Afbud Kirsten Breum Jørgensen, sygmeldt
Sognepræst Louise Raahede
Medarbejder Jette Mørk.
repræsentant
Referent: B. Søndergaard

Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2: Godkendelse og underskrivelse af referat
fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet, jfr. dog nedenfor

3: Gennemgang af sidste referat
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Referat

Bemærkning - Der skulle under pkt.5 rettelig have stået:
”Der vil i 2020 blive indkøbt alterlys af en særlig type”.

4: Præsten har ordet

Der er aftalt med Fussingøgruppens styreudvalg, at
materialerne flyttes til et rum i Haslund Sognegård.
Der vil blive arrangeret elvarme på lav temperatur, og
rummet skal rengøres samt ændring i
adgangsforholdene.
Der skal ved næste møde vurderes, hvad der kan være
af forslag vedr. udvidelse af mødelokalet/konfirmandstuen.
Der vil blive indkaldt til Nytårskur den 28.1.20 for
menighedsråd og præster.

5: Orientering fra formanden (FAS)
A: Ifølge LBK nr. 771 af 24-06-2013 § 8 valg til
menighedsråd

A: Valget blev afviklet med flg. resultat – enstemmigt:
Formand: Finn Arne Sørensen
Næstformand: Henning Christian Danielsen
Kasserer: J.P. Christiansen
Kirkeværge Haslund: Marianne Pedersen
Kirkeværge Ølst: Ebba Benedicte Castberg
Sekretær: Bruno Søndergaard
Kontaktperson: Ellis Juul.

B: Omfordeling af tilskudsmidler

B: Der var bred enighed om omfordeling af
tilskudsmidler for 2019, omfordelingen skal godkendes
af provstiet.

C: Hvad har vi af opgaver indtil næste MRmøde

C: (HCD) retter henvendelse til Randers Kommune om
trafikforholdene ved Haslund Kirke.
Der indkøbes julegaver til medarbejderne som de
andre år.

D: Div.

D: Der må ikke opsættes lyskæder på kirkegårdene,
dette fremgår også af kirkegårdsvedtægterne.
Det kan godkendes, at der placeres små lukkede stearinlys.
I lighed med Haslund Kirkegård vil der via en drone
blive udfærdiget oversigtskort over Ølst Kirkegård.

6: Orientering fra kassereren. (JP)
A: Godkendelse af årsbudget husk mærke.

A: Endeligt budget for 2020 blev godkendt på menighedsrådsmødet den 26.11.19. CVR 31913942,
budget 2020. Mærke 02-11-2019 11:55

B: Godkendelse af revisions- protokollat

B: Revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab 2018 blev
godkendt på menighedsrådsmødet den 26.11.19.
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7: Orientering fra kontaktperson. (EJ)

(EJ) oplyste, at gravermedhjælperens ansættelse forlænges med 3 uger indtil 20.12.19, hvorefter opstart på ny 1.3.2020.
APV´en skal gennemgås af bl.a. (EJ) inden næste
medarbejdermøde i februar 2020.

8: Orientering fra kirkeværge (EC) + (MP)

(EC) og (MP) fandt, at den stedfundne grandækning var
Flot, det er også den melding vi får fra kirkegårdens
brugere.
Der arbejdes fortsat med lapidarium-emnet.

9: Orientering fra medarbejderrepræsentant
(JM)

Grethe i jobtræning fortsætter dec. ud.
Graver Jette orienterede om diverse arbejder på
kirkegårdene.

10: eventuelt

Arbejdet med konfektposer til de indsatte i Arresthuset
er på skinner. Huset er normeret til 43 indsatte, men
der er en overbelægning, hvorfor antallet p.t. er på 52
personer.

11: Næste møde

Tirsdag den 14. januar 2020.

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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