Menighedsrådsmøde.

DAGSORDEN REFERAT
Mødetidspunkt: Torsdag den 13.januar 2022
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)
J. P. Christiansen, Kasserer (JP)
Maria Danielsen (MD)
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ)
Lene Marie Kragh-Frederiksen (LKF)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)
Grethe Brøgger (GB)

Sognepræster

Bart Vanden Auweele (BVA)

Medarbejder Pia Bruun (PB)
repræsentant
Referent: Lene Marie Kragh-Frederiksen

Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden

Referat
Godkendt med tilføjelse af et LUKKET punkt

2: Gennemgang af sidste referat
Ingen kommentarer
Husk den nye form for referat med
ansvarlige ud til højre,
vedkommende giver lige en kort
orientering hvis man er nævnt under
dette punkt
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Ansvar

3 Godkendelse og underskrivning af
referat fra sidste
menighedsrådsmøde

ok

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

Ikke noget til orientering

5: Orientering fra
medarbejderrepræsentant
(PB)

Ikke noget til dette punkt

6: Orientering fra Kontaktperson.
(EJ)

EJ fremlægger fratrædelsesaftale.

EJ

Ansættelsesudvalg: EJ – FAS – JP- MA – PB – BVA
Ansættelsesudvalg: EJ – FAS – Kirkesanger Knud Wieland - BVA

7: Orientering fra Kasserer. (JP)

JP har forespurgt kommunen ang. vintervedligeholdelsen af
stien.
FAS mødes med de øvrige grundejere Jacob og Morten for at
stifte den lovpligtige grundejerforening og aftale om bl.a.
vedligeholdelse og rydning af fællesvej.

JP
FAS

Møde med provsten er udsat.

8: Orientering fra formanden (FAS)

FAS

Siden sidst
EVT: Projekter i 2022

???

A: Drone opmåling

Der er bevilget 42.400 kr. til opmåling af begge kirker

?

B: Parkeringsplads

FAS fremlægger hans og PBs forslag til ændring af indkørslen til
P-pladsen. Der arbejdes videre med planen til næste gang mhp.
Yderligere drøftelse næste gang.

FAS+PB

C: Dræn

Der er bevilget penge til dræn.

D:Indgang til graverbygningen

Belægningen med pigsten er meget ujævn. Det skal undersøges
om vi har midler til ny belægning.

FAS

E: Fjernvarme

Det koster 3000 kr for selve tilslutningen til fjernvarme.
Opvarmning med oliefyr ophører iflg. Bolius senest om 8 år
Der indhentes yderligere oplysninger til beslutning på
kommende møde.

FAS

F: TODO lister?

To planlagte aktiviteter udsat pga restriktioner.

2

G: Div. herunder det jeg har
glemt!!!!

Grundet sygdom har drøftelsen af regnskabet med Provstiet
været udsat. Vi afventer dette inden godkendelse af regnskabet.

9: Præsten har ordet

Ændring i Corona-regler:
Ingen arealkrav længere. Skiltet på døren fjernes.
Der skal fortsat vises Coronapas ved forsamling over 100 pers.
Konfirmation 13.05.2022 kl.10.30,
hvis pladskrav kræver det da også 11.30
Konfirmandundervisning: Klasser holdes adskilt.

10: eventuelt

11: Næste møde

Problemer med at rustvognen kører mod de store sten langs
stien på kirkegården. Stien er allerede gjort bredere, det
vurderes nærmere snarest.

FAS og PB

Aktivitetsudvalget mødes snarest for videre planlægning.
Bart indkalder.

BVA

12/3 kl.9-16 afholdes førstehjælpskursus i sognegården for alle
medarbejdere og MR medlemmer. EVT. Afbud til FAS

FAS

JP opretter PB som bruger af Brandsoft (IT-program).

JP

24/2
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