Menighedsrådsmøde.

Referat
Mødetidspunkt: torsdag den 24. februar 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)
AFBUD fra J. P. Christiansen, Kasserer (JP)
Maria Danielsen (MD)
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ)
Lene Marie Kragh-Frederiksen (LKF)
AFBUD fra Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)
Grethe Brøgger (GB)

Sognepræste

Bart Vanden Auweele (BVA)

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

Dagsorden

Referat

1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2: Gennemgang af sidste referat

Der ønskes gerne en lidt højere detaljeringsgrad i fx pkt. 8 B og E

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

Godkendt og underskrevet

4: Orientering fra Kasserer. (JP)

FAS orienterer i stedet for JP, som ikke var til stede.

JP

A: Orientering fra JP

JP ønsker ikke at fortsætte som kasserer, men kan evt. fortsætte
med nogle bogholderiopgaver. Der arbejdes på at finde et firma,
der kan overtage Regnskabsførelsen.
Det besluttes ved dette MR-møde at MR giver JP og FAS
bemyndigelse til at indhente tilbud og herefter indgå aftale med
det firma de finder bedst egnet.

FAS og JP

B: Kvartalsrapport

MR finder at, vi har behov for en grundig gennemgang for at
opnå større forståelse af indholdet i kvartalsrapporten. Ønsket
er at få en kommende regnskabsfører til at gennemgå næste
kvartalsrapport m.v. Dette ønskes medtaget ved indgåelse af
aftale.

FAS

C: Godkendelsesbrev af regnskab.

Vi tager godkendelsesbrevet til efterretning.

D: Div.

Ikke noget til dette punkt

5: Orientering fra
medarbejderrepræsentant
(PB)

Der er en hel del at se til for tiden

6: Orientering fra Kontaktperson (EJ)
A: Nye medarbejdere

B: Arbejdsbeskrivelse

Graver:
Der er fundet en kvalificeret graver til ansættelse 37 timer pr
1/3 2022. Der arbejdes på at færdiggøre ansættelsesaftale.

EJ

Organist:
Der er fundet en kvalificeret ansøger. Der arbejdes på at
færdiggøre ansættelsesaftale.

EJ

Arbejdsbeskrivelsen for graver:
MR godkender oplægget med tilføjelse af et punkt om aktivt at
medvirke til godt samarbejde på arbejdspladsen.
Desuden ønskes det undersøgt, hvad det helt præcist er, at MR
er forpligtet til at renholde, passe og vedligeholde ved
præstebolig, så arbejdsbeskrivelsen stemmer overens med
dette.

FAS og EJ
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C: Div.

7: Orientering fra Kirkeværger.
A: Beskæring af lindetræer

Arbejdsbeskrivelse for organist:
Godkendes med ændring til at nærmeste foresatte er
kontaktpersonen
Ikke noget diverse.

FAS og EJ

HCD har taget kontakt til Ellengaard Planteskole, som i
kommende uge vil komme med et oplæg og et tilbud på,
hvordan beskæring af lindetræerne kan gøres.
Beskæringen forventes at kunne gennemføres i vinteren
2022/23
Punktet sættes på til beslutning ved næste MR møde

HCD

8: Orientering fra formanden (FAS)
Siden sidst
A: Drone opmåling

Vi indgår samarbejde med 6 andre kirker om den bedst mulige
aftale om opmåling.

B: Dræn

Det laves i nærmeste fremtid

C: Indgang til graverbygningen

FAS har iværksat omlægning af de meget ujævne piksten, foran
indgangen til graverkontoret. Arbejdet er gjort færdigt.

D: Fjernvarme

Det koster 3000 kr. at få anlagt fjernvarmeforbindelse helt ind til
fyrrummet i Haslund Sognegård, hvilket det blev besluttet at det
sker nu.
Dertil kommer udgifter til den tekniske installation af fjernvarme
i kælderen på forventeligt på ca. 25-35.000 Kr. Der indhentes
tilbud fra 2-3 firmaer til denne del af etableringen af tekniske
installationer.

E: TODO-lister?

Se punkt 9 D

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

Oprydning i Våbenhuset i Haslund inden næste provstesyn.
Måske er der noget af interesse for lokalhistorisk arkiv.
PB og FAS kigger på det sammen og sætter punktet på til næste
møde.

FAS og PB

Det drøftes, hvorvidt vi er sikre på, at der er et generelt ønske
om at flytte gudstjenesten til 10.30. Vi fastholder at
gudstjenesten begynder kl. 10.00 som hidtil hen over
sommeren. Det tages op til efteråret hvorvidt tidspunktet skal
ændres. Hvis nogen ønsker tidspunktet drøftet igen kan det
tages op igen til efteråret.

BVA

FAS

9: Præsten har ordet
A: Skal vi ændre
gudstjenestetidspunktet til kl. 10.30
igen?
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B: Forespørgsel om fællesspisning –
brev fra kommunens
frivillighedskoordinator.

Vi synes det er et godt initiativ, men der er desværre ikke nogen
i MR, som kan afse tid til at tage del i samarbejde med
kommunens Frivillighedskoordinator.
Vi vil være opmærksomme på, om der skulle være nogle blandt
dem vi kender, som kunne have tid og lyst til at deltage i dette
frivillige arbejde. Dette melder Bart tilbage til kommunen og
søger at få uddybet lidt, hvad det vil kræve af frivillige at gå ind i
samarbejdet.

C: Snak ang. konfirmationsdato i
fremtiden?

Fra 2023 vil vi tilbyde to datoer til konfirmation. Dvs. vi
fastholder St. Bededag og søndagen lige efter.

D. TODO-lister:

FAS laver to-do

sangaften i Ølst (9 marts),

LKF og Grethe kan være der

Fangekoret (20 marts)

FAS bestillervarm mad hos Anne Marie til 20 personer
LKF kan ikke hjælpe denne dag.

Familie-påskegudstjeneste (3. april)

FAS skriver på listen, hvem der køber og fordeler æg i
præstegårdshaven.

10: eventuelt

I det kommende kirkeblad annonceres
Alsang 4/5
Sognetur 8/6 til Clausholm Slot
Husk der er kursus i førstehjælp 12/3

11: Næste møde

31. marts 2022

Mødeindkaldelsen foretaget af: Finn Arne Sørensen
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