Menighedsrådsmøde.

DAGSORDEN med beslutningsreferat
Mødetidspunkt: torsdag den 26. august 2021
Tidspunkt:
Kl.18.30
Mødet afholdes: Haslund Sognegård, Amstrupgårdvej 8, Haslund

Deltagelse

Valgte MR-medlemmer.
Finn Arne Sørensen, Formand (FAS)
Henning Christian Danielsen Næstformand (HCD) – deltog ikke
J. P. Christiansen, Kasserer (JP)
Finn Barfod (FB)
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ)
Lene Marie Kragh-Frederiksen (LKF)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)
Grethe Brøgger (GB)

Sognepræster Louise Raahede( (LR)
Bart Vanden Auweele (BVA) – deltog ikke
Medarbejder Jette Mørk (JM)
repræsentant
Referent: Lene Marie Kragh-Frederiksen

Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden

1a: Medlem af menighedsrådet udtræder.

*1b) Forslag om, at bytte rundt på punkt 2 og
3, således at gennemgang af seneste referat
sker inden godkendelse og underskrift.

2: Gennemgang af sidste referat
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Referat
Godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
*1a)
*1b)
Bruno Søndergaard ønsker at udtræde af
menighedsrådet. Det godkendes.
Som ny i menighedsrådet indtræder suppleant Finn
Barfod som fuldgyldigt medlem.
Det besluttes at bytte rundt på to faste
dagsordenpunkter, så punktet ”Gennemgang af referat”
skal komme umiddelbart inden punktet ”Godkendelse
og underskrivning af referat”
Referatet gennemgået

3 Godkendelse og underskrivning af referat
fra sidste menighedsrådsmøde

Godkendt og underskrevet

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

- Prisen på grandækning gennemgået og tilrettet pr.
december 2021
- Utilstrækkelig vedligeholdelse af to privatpassede
gravsteder.
FAS kontakter Provstiet vedr. mulighed for at friholde
gravstedsejer for pasning af gravsted i den resterende
fredningstid, hvorefter JM kontakter pågældende
gravstedsejere vedr. vedligeholdelse af deres gravsteder.

5: Orientering fra medarbejderrepræsentant
(JM)

De indhentede priser på skilte til gravsteder ligger
fra18.75Kr til 18.95 Kr. JM går videre med bestilling.

6: Orientering fra Kontaktperson. (EJ)

Orientering gives under punkt 11 (lukket møde)

7: Orientering fra Kasserer. (JP)

Der er brugt samlet 53% af budgettet for 2021.
Honorar til menighedsrådsmedlemmer er tilrettet i
overensstemmelse med skema for beregning af honorar
til menighedsrådsmedlemmer.
Der ønskes fundet en løsning, for korrekt håndtering af
kontanterne fra kirkebøssen. FAS undersøger
muligheder ved provstiet.

A: kvartalsrapport for 2 kvt.

A: Enkelte punkter i kvartalsrapporten blev uddybet.
Det aftales at JP sender Kvartalsrapport ”udskrevet på
Formål” til menighedsrådet.

8: Orientering fra formanden (FAS)

Der arbejdes på endelig plan for menighedsrådets
studietur i oktober 2021.

A: Kommende aktiviteter
a. Lapidarium Ølst
b. Urnegravsteder Ølst

c. Trampolin

d. Nye skilte

Ad a. og b.
I efteråret 2021 går graver og gravermedhjælper i gang
med etableringen af urnegravsteder ud for graverhuset,
der hvor der nu er nedlagte gravsteder.
Ad c.
Der etableres en nedgravet trampolin i
præstegårdshaven – tæt på præstegårdsboligen.
Omkostninger herved afholdes af præsterne.
Ad d.
Se pkt. 5
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e. Lamper og strømændring.

Ad e. Vi har fået bevilget 2 nye standerlamper i Ølst,
samt flytning af en kontakt i værkstedet ind i kirken
FAS og HCP sætter i gang.

B: Årshjul Randers sdr. Provsti

Gennemgået og tages op på næste
menighedsrådsmøde. FAS
FAS sørger for at JP får adgang til dataarkivet på Itskrivebordet.

C: Budgetsamråd og valg til Provstiet.

HCD – JP og LKF deltager 1/9
GB accepterer at stille op til vågetjenestens bestyrelse.

D: TODO-lister
a. Friluftgudstjeneste 29. august
b. Konfirmation 5. september
c.
d.
e.
f.

Pilgrimsvandring ved JP tors.9. sept.
Høstgudstjeneste 12. sept. Ølst
Høstgudstjeneste 26. sept. Haslund
Høst for børn 28. september

a. Gennemgået- Ok
b. FAS og LKF er P-vagt og hjælper med afspritning
i kirke.
c. Gennemgået -udsendes af FAS
d. Gennemgået-udsendes af FAS
e. Gennemgået-udsendes af FAS
f. Gennemgået-udsendes af FAS

D: Alt det jeg har glemt.

9: Præsterne har ordet
A: Nye retningslinjer ang. Corona.

A: Retningslinjer gennemgået.
Der luftes ud og sprittes af i kirken mellem de to
konfirmationer.
Vi fastholder proceduren ved nadveren og saft og vin
skænkes op fra kande.

B: Evt. indkøb af højskolesangbøger.

B: Det besluttes at indkøbe 30 nye højskolesangbøger.
Heraf 10 med stor skrift.

C: Finde en lade og frivillige til Fussingø.

C: FAS undersøger en mulighed for plads i en lade til
tørring og opbevaring af udstyr. Der er ingen
tilmeldinger som frivillig til Fussingø fra
Menighedsrådet.

D: Eventuelt.

D:Fyraftenssang annonceres i DIN AVIS i sep. og okt.
FAS

10: eventuelt

HCD (ikke til stede) blev foreslået som ny repræsentant
fra menighedsrådet til grundejerforeningen. Emnet
sættes på dagsorden næste gang. FAS

11 Lukket møde
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12: Næste møder

30/9 – 28/10 - 9/12

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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