Menighedsrådsmøde.

Referat
Mødetidspunkt: mandag den 16. maj 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)

Sognepræst
Bart Vanden Auweele (BVA)

Medarbejder repræsentant
Pia Brun
Referent: Lene Marie Kragh-Frederiksen, mødeleder Kirsten Breum Jørgensen

Dagsorden

Referat

1: Godkendelse af dagsorden

ok

2. Gennemgang af sidste referat

Ingen kommentar

Ansvar

Alle
3. Seneste referat godkendes og
underskrives

underskrevet

alle

Formanden søger om 5%midler
Henning kontakter håndværker.

FAS+HCD

4. Punkter til beslutning
4.1 HASTER:
Afslibning og oliering af kirkedøre i
Ølst og Haslund
+ Reparation af døren i Ølst
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4.2 Studietur

Vi skal have fastsat en dato for studieturen, derfor tag jeres
kalender med.
Som aftalt er det JP+FAS der planlægger studieturen i år.

4.3

Alle
JP+FAS

B : 5 nye systemnøgler til Haslund Kirke. Medtages i budget.
C : Nye LED pærer indendørs Haslund Kirke og udendørs lys.
Medtages i budget.
D : Robotplæneklipper til bag graverbygningen og sognegården.
Medtages i budget.
E : Robotplæneklipper til Præstegårdshaven. Medtages i budget.
F : I sognegården Lyddæmpende plader, sænke loftet og isolere,
nye lamper, og el arbejde. Medtages i budget.
G : Færdigetablering af Lapidarium i Ølst. Medtages i budget.
H : Etablering af urnegravsteder i Ølst. Medtages i budget.
I : Styning af 19 lindetræer i Haslund, for at lave en bedre indsyn
Medtages i budget.
J : Ny fast grus (handicapvenlig ) på Haslund og Ølst Kirkegårde.
Medtages i budget.
K : Fjernvarme til sognegaard. Medtages i budget.
L : Etablering af lille flise belagt sti fra præstegården og til
sognegården.
Medtages i budget.
M : Partiel kalkning – Haslund og Ølst Kirke
Medtages i budget.

HCD

N : Tilsynsskema vedr. sikring af nogle gravsten
Verserende sag jf. Punkt O og P

FAS

O : Synsrapport Ølst Kirke og kirkegård:
Varmesystem: afventer konsulentbesøg
Reparation af graverbygning: Tagrender, afvandingsrist. Male
sålbænke, døre og vinduer.
Status Sikring af gravsten: Verserende sag.

FAS

P : Synsrapport Haslund Kirke, Kirkegård og sognegård
Handicap indretning 2 håndgreb v. toiletter. Sættes i værk.
Q: Præstebolig:
Der skal handles på de oplistede mangler i synsrapporten.
FAS laver todo-liste til næste MR møde

FAS

FAS
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FAS

4.3 Godkendelse af budget

Budget 2023 mrk. 16-05-2022 20:51 med ovennævnte indføjet
er godkendt.

4.4 Inventarliste

Punktet udskydes til nærmere uddybelse ved næste møde.
FAS kontakter provstiet for uddybning.

4.5 Fastsættelse af at holde
præstegårdshaven.

Der udfærdiges en beskrivelse af opgavefordeling på baggrund
fra brev fra Provstiet. FAS laver oplæg til næste gang.

FAS

FAS og
HCD

Der planlægges at der retableres/findes løsning på, hvad der
skal ske med hækken mod vejen ved præstegården.
Der laves oplæg til løsning og økonomi, som drøftes og besluttes
ved møde i august.
5 Punkter til drøftelse
5.1 Todo Liste for Sogneudflugt

Gennemgået – udsendes af FAS

FAS

5.2 Droneopmåling af vores kirkens
landbrugsareal

Der er foretaget Droneopmåling af vores landbrugsareal Ca 16
hektar. Pris 1000 kr.
Dette mhp. udvikling af idé-er om, hvad området fremover
ønskes anvendt til. Vi kunne tænke os at afholde et møde i
september for at drøftelse og få inspiration til dette.
Vi forestiller os at der kunne være medvirken fra Randers
Kommune, Det danske Hedeselskab mm?
JP MD og LKF undersøger forhold omkring muligheder og
orienterer på møde i juni.

FAS

5.3 Synsrapport Ølst Kirke og
kirkegård

5.3, 5.4, 5.5

5.4 Synsrapport Haslund Kirke,
Kirkegård og sognegård

Gennemgået alle 3 syns- rapporter.
Der skal være fokus på hurtigst muligt at tage action på de ting,
som nævnes i synsprotokollerne, som ikke er afhængige af nye
budgetmidler.

5.5 Synsrapport Præsteboligen

JP, MD,
LKF

6 Punkter til orientering
6.1

Ved fællesspisningen på ulvehøj var der 18 deltager + 6
medvirkende.

6.2

Vi har en person i jobtræning og efter nærmere aftale med
Louise K. er der måske endnu en medarbejder på vej.

6.3 Revidering af
Kirkegårdsvedtægter

KBJ og HCD har ikke nået at arbejde med dette. Forsøger at have
det parat til næste MR møde.

KBJ, HCD
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11: eventuelt

FAS sørger for rundstykker til gudstjenesten d. 26/6
Grethe sørger for lidt brød til Sommersang 22/6
Der gøres opmærksom på behov for hjælp af frivillige til
23/9 Luther – rollespil ved Fussingø.
Bart tager spørgsmålet om tidspunkt for gudstjeneste fremover
op på næste medarbejdermøde.
MR-medlemmer sonderer og er undersøgende i menigheden
om der er bestemte ønsker.
Emnet tages op til beslutning på MR-møde i juni.

Alle
FAS/BVA

Der afholdes møde D. 14 juni kl. 16 i aktivitetsudvalget.
Studietur er endnu ikke planlagt FAS og JP er på opgaven.

12: Næste møde

Torsdag den 30. juni 2022

Referatet er udarbejdet så det forsøges tilpasset den nye mødestruktur, som blev bestemt på menighedsrådsmøde i
april 2022.
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