Menighedsrådsmøde.

DAGSORDEN
Mødetidspunkt: torsdag den 30. september 2021
Tidspunkt:
Kl.18.30 - 21.30
Mødet afholdes: Haslund Sognegård, Amstrupgårdvej 8, Haslund

Deltagelse

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

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

Dagsorden

Referat

1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af sluttidspunkt

2: Gennemgang af sidste referat

Referatet gennemgået

3 Godkendelse og underskrivning af
referat fra sidste
menighedsrådsmøde

OK
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Ansvar

4: Orientering fra kirkeværge (KBJ) +
(HCD)
A: Nedlægelse af gravsten inden
fredningstiden er udløbet.

B: Sikkerhedskursus og hjerterstater
særlig i Ølst

5: Orientering fra
medarbejderrepræsentant
(JM)

6: Orientering fra Kontaktperson.
(EJ)

Ad A
Det besluttes, at gravstedsejer tilbydes selv at rydde gravsted og
fjerne øverste jordlag, samt lægge ral på. Derpå vil kirken
overtager resten af fredningsperioden. KBJ ringer til
pågældende.
Ad B
KBJ kontakter firma for at lave ny aftale om Brand- og
redningskursus, som måtte udsættes p.g.a. Covid 19

KBJ

KBJ

Hjerterstarter: Der ønskes en løsning med fast aftale om
løbende servicetjek. Forskellige muligheder og priser
undersøges.

FAS/HCD

Kostpris på grandækning. FAS taler med provstiet.

FAS

Træerne omkring kirken skal stynes for at fremme indsigten til
kirken. Der skal indhentes tilbud.

FAS

Intet nyt

7: Orientering fra Kasserer. (JP)
Godkendelse af følgende:
A: Udskrift af Revisionsprotokol
HUSK at alle skal underskrive

Ad A - Revisionsprotokol underskrevet.

B: Revisionspåtegning

Ad B - Blev taget til efterretning

C: Godkendelse af budget 2022

Ad C - MR godkender det reviderede budget 2022

8: Orientering fra formanden (FAS)
A: Kommende aktiviteter

1: Studietur 9. oktober

A:
- Lapedarium i Ølst laves færdigt
- Trampolinen er næsten færdietableret
- Vinduerne i Haslund laves færdig – Der skal rykkes hos
håndværker for at få det gjort
- Kontakt og lamper sættes op i Ølst – Der bestilles elektriker

HCD
HCD

1: Formand orienterer om turen. Arrangementet forventes at
vare fra 8.00 – 20.00
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2: Årshjul Randers sdr. Provsti

2: Der er orienteret heri.

3: Budgetsamråd og valg til
Provstiet.

3: Henning er valgt som suppleant til provstiudvalget
Grethe er valgt til bestyrelsen for Våge- og aflastningstjenesten.

4: Indsamlinger og Mobil pay,
herunder cirkulære om indsamling i
Kirker

4: Det undersøges yderligere hvordan indsamling i kirkebøssen
kan foregå. Mobil pay virker som en dyr løsning.

5: Gang af tæpper.

5: Forslag om udligning af niveauforskel i våbenhus i Ølst fx med
en løsning som FAS viser på sit foto fra kirke på Ærø. Det er ikke
fast inventar, så der er ikke behov for at søge om tilladelse.
Der kontaktes en tømrer med henblik på at høre om muligheden
for at få lavet en lignende løsning, samt pris.

6. Valg af repræsentant fra
menighedsrådet til
grundejerforeningen

6: HCD, der blev foreslået ved foregående møde frabeder sig
denne opgave. I stedet vælges FAS.

D: TODO lister

D: FAS udsender mail med opdaterede to-do-lister for 2
kommende arrangementer.
Kirsten byder velkommen

1. foredrag v/ Poul Smedegård
Andersen d. 12/10
2. Halloween- Arrangement
31/10

FAS

FAS

FAS

FAS

Ellis hjælper med at dele pølsehorn ud efter arrangement i
Kirken.

E: Det jeg har glemt

9: Præsterne har ordet

- Vi arbejder på at få en maleriudstilling ved en lokal kunstner.
- De 30 nye højskolesangbøger er taget i brug ved fyraftenssang.

10: eventuelt

11 Lukket møde

12: Næste møder

28/10 - 9/12

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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