Menighedsrådsmøde.

DAGSORDEN med beslutningsreferat
Mødetidspunkt: torsdag den 22 april 2021
Tidspunkt:
Kl.18.30
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)
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ)
Lene Marie Kragh-Frederiksen (LF)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)
Grethe Brøgger (GB)

Sognepræster Louise Raahede( (LR)
Bart Vanden Auweele (BVA)
Medarbejder Jette Mørk. (JM)
repræsentant
Referent: B. Søndergaard

Dagsorden
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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

4: Præsten har ordet
A: Lempelser ift. Corona-for brug af kirkerne
og Sognegården

A: God idé om indførelse af social kontakt med kaffe 1 x
ugl. Sættes på nyhedsmailen.
Der tages op omkring musik efter prædiken.
Der bliver nu normal længde vedr. gudstjenesten og
altergang. Kirkekaffe kan fra 2.5.21 indtages udenfor.

B: Vandudgift på over 13.000 hvad gør vi?

B: Vandudgiften udover 170 m3 refunderes
præsteparret. Grundet til det store vandforbrug var at
den nyplantede hæk skulle vandes

5: Orientering fra formanden (FAS)
A: Ny mødeform-hvordan kan det gøres mere
effektivt og kortere?

A: Emnet drøftet. Evt. nedsættelse af udvalg ved
behandling af større emner.
Mødetidspunkt 18,30 – 21,15 og med oprydning 21,30

B: Kort diskussion om kirkesyn

B: Grundigt gennemgået.

C: Kort diskussion om energitjek

C: Materialet gennemgået.
Varmeanlægget i Ølst Kirke skal drøftes ved provstesynet i 2022.

D: Aktiviteter inden næste MR møde.

D: Div. priser skal indhentes vedr. opgaver nævnt
omkring synsforretningerne.

E: Diverse

E: Revisorbistand ifm feriepengesystemet blev godkendt
på rådsmødet den 22.4.21. Der ydes 5%-midler af
provstiet.

6: Orientering fra medarbejderrepræsentant
(JM)
A: Fremmed organist/organisters
øvetidspunkter og øvrige møder mm. i
sognegården og kirke aht. planlægning og
evt. varme.

A: Booking vil skulle noteres på en kalender. Lige p.t. en
SMS til graveren.

B: Bord og bænke sæt

B: Der bestilles 2 sæt til Haslund og 1 sæt til Ølst ved
FGU.

C: Dagplejers udstyr?

C: Udstyret benyttes ikke p.t. (KBJ) taler med kontaktpersonen. Nøgle vil skulle tilbageleveres.

D: Nr. skilte til gravsteder til begge kirker.

D: Indkøbes via graveren. Ved senere indkøb skal
udgiften lægges frem inden køb.
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E: Kostpriser på grandækning.

E: I snit er der en ret stor udgiftsstigning (27 %). Der
tales med kirkemyndigheden i Ørum om emnet.

F: Nye LED pærer til Haslund Kirke og
udendørs lys (Store spots).

F: Udendørs lys skiftes. (FAS) taler med provstiet om
finansieringen, da de normale lysspots ikke kan skaffes.
Nye pærer indkøbes til Haslund Kirke.

7: Orientering fra kassereren. (JP)
A: Kvartalsrapport.

A: Kvartalsrapporten drøftes færdig på næste rådsmøde

B: Budget for 2022

Forslag til budget 2022 blev gennemgået. Få ændringer
sendes ud til rådsmedlemmerne.
Budgettet blev godkendt på rådsmødet den 22.4.21.
Mærke nr. 29-04-2021 19:50

8: Orientering fra kirkeværge (KBJ) + (HCD)

(KBJ) har talt med en gravstedsindehaver, jfr. mødereferat dateret 25.3.21.

9: eventuelt

Listen med tlf.nr. m.v. for rådsmedlemmer med flere
skal gennemgås på næste rådsmøde. Formanden
udsender med opfordring til de rettelser der ønskes.

10: Orientering fra Kontaktperson. (EJ)
Lukket møde

11: Næste møde

27. maj 2021

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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