Menighedsrådsmøde.

DAGSORDEN
Mødetidspunkt: Tirsdag den 25 februar 2020
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)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)
Marianne Pedersen (MP)

Sognepræst Louise Raahede
Medarbejder Jette Mørk.
repræsentant
Referent: B. Søndergaard

Dagsorden
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Referat

1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2: Godkendelse og underskrivelse af referat
fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet

3: Gennemgang af sidste referat

Gennemgang foretaget

4: Præsten har ordet

Konfirmation i Haslund Kirke bededag den 8.5.20.
Forestående aktiviteter blev gennemgået, og ny årskalender blev omdelt.
Sognetur planlagt til den 27.5.20
Præstens sommerferie: 26.6.20 – 18.7.20.

5: Orientering fra formanden (FAS)
A: Siden sidste MR-møde

A: Godt fremmøde ved Else W. Andersens foredrag.

B: Besøg i Dronningborg sognegård

B: Sognegårdsprojektet med en skyde/foldedør blev
besluttet iværksat, (HCD+FAS).

C: Projektskema

C: Projektskemaet blev nøje gennemgået.
Der bliver indhentet en pris vedr. handicapadgang til
sognegården, hvorefter emnet tages op ved kommende
synsforretning. Skal med i nyt budgettet for 2021.

D: Møde i Johanneskirken

D: ERFA-Møde afholdt i Johanneskirken, hvor nyt takstblad bl.a. blev gennemgået.
I Haslund-Ølst pastorat er tidligere besluttet, at reservation af et gravsted koster 100 kr. ex moms pr. år.
Der skal udarbejdes en ny kirkegårdsvedtægt. Skal ligge klar til rådsmødet den 31.3. Forslag udarbejdes
af formanden (FAS), graveren (JM) og de 2
kirkeværger (MP+EC).

E: Status på lapidarium i Ølst og Haslund

E: Der er udarbejdet materiale vedr. urnegravsteder og
lapidarium på Ølst kirkegård og vedr. lapidarium på
Haslund Kirkegård.
Der blev forelagt et forslag på dette rådsmøde, og
alle MR-medlemmer syntes det var godt forslag,
og der skal en kirkegårdskonsulent ind over.

F: Evt., og det formanden har glemt.

F: Placering af gravstenene vedr. 2. verdenskrigs involverede 2 Haslundborgere, som bl.a. var i Frøslevlejren, blev drøftet.

6: Orientering fra kassereren. (JP)
A: Kvartalsrapporten 4 kvt. 2019

B: Godkendelses- brevet fra provstiet til
behandling og godkendelse.

A: Der figurerer i regnskabet 229.705 kr., for ikke
udført anlægsopgaver som overføres
til 2020. Kvartalsrapporten, som afspejler
regnskaberne,
blev godkendt på rådsmødet den 25.2.20.
B: I årsregnskabet med protokollat for 2018 er sognegården optaget til sin gældende værdi.
På menighedsrådsmødet den 25.2.20 blev sagen fra
Provstiet behandlet og godkendt.
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7: Orientering fra Kontaktperson. (EJ)

Der er i perioden ca. 18.2. – 30.6.20 ansat en person
i et jobtræningsforløb.

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

Ikke noget til beslutningsreferatet.

9. Orientering fra medarbejderrepræsentant
(JM)

Der kommer den 22.4.20 en medarbejder fra firmaet
EDB-firmaet Brandsoft til møde hos graveren om
arbejdets gang i forhold til dette firma.
Der blev godkendt, at der indkøbes en kantskærer til
1.800 kr. ex moms.
Der afvikles en kirkegårdskonference den 5.3.20 i
Nyborg. Graveren og formanden deltager.
Efter 1 års skiltning om at der skal rettes henvendelse til
graveren, kan et gravsted nedlægges. Forinden bør det
bekendtgøres i Statstidende.

10: eventuelt

Der blev udleveret en brochure:” Dåben kort fortalt”.
Emnet tages op på næste møde.

11: Næste møde

Tirsdag den 31. marts 2020.
Vi mødes kl. 14.00 i Ølst til kirkesyn, og fortsætter til
Haslund. Der er MR. Møde bagefter.

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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