Menighedsrådsmøde.

Referat
Mødetidspunkt: torsdag d. 25 august 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) AFBUD
Lene Marie Kragh-Frederiksen (LKF)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)
Grethe Brøgger (GB)

Sognepræst
Bart Vanden Auweele (BVA)

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

Dagsorden

Referat

Ansvar

1: Godkendelse af dagsorden

ok

2. Gennemgang af sidste referat

Vedr. pkt 4.11 Det bemærkes, at kirkegårdsudvalget ikke
beslutter vedr. træer, men indstiller til Menighedsrådet.

Alle

ok

alle

3. Seneste referat godkendes og
underskrives

4. Punkter til beslutning
4.1 Kvartalsrapport

1

Anne Marie Jensen fra Velas gennemgik kvartalsrapport.

Der gennemgås hvilke årsager der ligger bag et nuværende
underskud på Kvartalsrapporten og hvad der kan søges hjem på
5% midler.
Der drøftes hvilke udgifter vi kan nedbringe.

4.2 Godkendelse af
kvartalsrapporten

Kvartalsrapporten godkendes

4.3 Revidering af
kirkegårdsvedtægter

KBJ og HCD fortæller, at de er kørt lidt fast i opgaven. Gruppen
kontakter Kristrup MR for at få inspiration derfra.
Arbejdsgruppen suppleres med kirkegårdspersonale ad hoc.

KBJ, HCD

4.4 Økonomisk ramme for
aktivitetsudvalget

Der er flere poster på budgettet, hvor der er afsat midler, som
bl.a. bruges på arrangementer som aktivitetsudvalget
planlægger.
Det afklares at aktivitetsudvalget som udgangspunkt har
rådighed over Budgetmidler på formål 3600 og 3700, dog
fraregnet bidraget til fællesaktivitetsudvalget på ca. 5000 kr.
årligt. Indkøb til forplejning ved arrangementerne trækkes på
samme konto.

LKF + KBJ

4.5 Tilbud på Kirke DK

Tilbud på Kirke Dk på prøve i 4 uger
Menighedsrådet er ikke interesseret i tilbuddet.

4.6 Hjælp

Hjælp til følgende: Kaffe og indkøb af rundstykker og andet
1: Høstgudstjeneste Ølst kirke 4. september kl. 10,00
Henning hjælper med rundstykker
2: Høstgudstjeneste Haslund Kirke 11. september kl.10
Finn hjælper med rundstykker
3: Høst for børn tirsdag den 13. september kl 16.00
Kirsten hjælper
4: Fællessang i sognegården onsdag den 21. september kl. 16.30
Lene hjælper.

4.7 Todo lister

HCD
FAS

KBJ
LKF

Todo lister til den 28 august gennemgået.

FAS

Bart holder ferie 10-24/11 og kan ikke påtage sig opgaver ved
arrangementet Mortens aften 10/11. Bart kontakter Knud
Wieland om lidt fortælling og underholdning, samt organist
Vibeke om at spille hvis muligt. Der er tilsagn fra Kirsten og Lene
om at deltage og ordne det praktiske.

BVA

5. Punkter til drøftelse
5.1 Bart ferie – Mortensaftens
arrangement

BVA
KBJ/LKF

Nærmere detaljer afklares i aktivitetsudvalget.

2

,
5.2 Invitation

Der er kommet invitation til ”fælles om det sociale ansvar” 14
september 16-21 (møde mellem folkekirke og Randers
Kommune) Louise (præst) deltager.

6 Punkter til orientering
6.1

Vi får besøg af kirkegårdskonsulenten iflg. Henstilling fra
Provstiet!!!!! Vores kirkegårdsudvalg, graver og
gravermedhjælper deltager. Provsten deltager også.

FAS

6.2

Energi rådgiver Carsten Vejborg kommer på besøg den 15.
september kl. 9.00 med start i præsteboligen sammen med MRformanden.

FAS

Der fortsættes kl. 9.30 i sognegård og graverbygning og han vil
desuden kigge på præstegårdsjorden.
Formanden, graverne og dem fra MR, som har mulighed for det
deltager i sidste del af besøget.

FAS

6.3

Info vedr. marken omkring Haslund Kirke
Vi venter på at høre fra Randers kommune angående møde med
forstkandidat og naturvejleder for at se på marken omkring
kirken sammen og høre hvordan de ser på mulighed for at
samarbejde og komme videre med ideer og planer for fremtidig
anvendelse af området.

LKF

FAS uddelte kopier af dronebillederne over marken omkring
kirken, samt en artikel fra Landbrugsavisen om Sandbykirke, der
stopper bortforpagtning og planter skov

6.4 orientering fra formanden

Midler til nye Led lys til Haslund Kirke inde og ude til er bevilget
af provstiet og bestilt.
Kirkegårdsmesse på MORS
MR-formand og kirkegårdspersonale deltager.
Renovering af værkstedet er i gang.

6.5

OBS! datoen for Riebnitscky-foredraget er ændret til den 3.
november 2022.

7: eventuelt

Behov for at ændre på kommende mødedatoer

8: Næste møde

OBS nye datoer
29/9 – 20/10 -24/11
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