Skibet den 27-02-16

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
Referat af til menighedsrådsmøde onsdag den 16. december 2015 kl. 19.00 i
præstegården
Fraværende: Grethe Kristensen

Dagsorden:

Beslutninger:

1. Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 11.2 tilføjedes.

2. Meddelelser fra Formanden
1. Distriktsforeningen for Vejle Provsti:

Anne deltager muligvis.

Generalforsamling 26.01.2016 kl. 19.00 i
Bredballe sognehus.
2. Iværksætterpuljen

Ansøgningsfrist er den 1.3.2016. Eventuelle
idéer skal derfor behandles senest på
menighedsrådsmødet i februar.

3. Afholdte møder
1. 25.11: Møde mellem

Hans orienterede. Det blev på mødet slået

menighedsrådsformænd og provstiudvalg

fast, at Provstiudvalget i indeværende
valgperiode er den besluttende myndighed.
Beslutningsmyndigheden kan overgå til
Budgetsamrådet, hvis sådant besluttes af
Budgetsamrådet på dets første møde i
næste valgperiode.

4. Meddelelser Sognepræsten
1. Julehjælp.

Der er modtaget 7 henvendelser om
julehjælp. Det blev besluttet at give 500 kr.
til hver af de 7 ansøgere.

2. Kort gennemgang af årsplan.

Årsplan for 2016 er udarbejdet. Vil blive
rundsendt til menighedsrådet som bilag til
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referatet.
Ulrik orienterede. Artiklen er fejlbehæftet.
Hans udarbejder et oplæg til berigtigelse,

3. Orientering om artikel i VAF 03.12.

som bringes i næste Kirkeblad.

5. Meddelelser Kontaktperson
1. Orientering fra det daglige

Der har været afholdt møde med en
konsulent fra Provstiet med henblik på en
gennemgang af sognets dokumentation af
ansættelses- og personaleforhold. Der er
endnu ikke modtaget endelig
tilbagemelding.

6. Meddelelser Kirkeværgen

Der er rettet henvendelse til
forsikringsselskabet vedrørende tyveri af
kårde i våbenhuset. Der vil blive indgivet
forsikringsanmeldelse.

7. Sager til behandling
1. Projekt for indvendig istandsættelse af

Arkitekten anmodes om at udarbejde budget

kirken, budgetforslag nr. 2 B.

baseret på konkrete pristilbud på de dele af
projektet, som er egnede hertil.

2. Rådgivningsaftale for arkitekt Kuno

Rådgivningsaftalen blev godkendt.

Mielby, bilag vedh.
3. Stormskade på kastanjetræ.

Kirke- og Kirkegårdsudvalget blev
bemyndiget til at fælde det stormskadede
træ, såfremt Provstiet giver tilladelse hertil.

4. Tilmelding til stiftsdag 06.02.2016.

Jesper Bauder deltager. Øvrige deltagere
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bedes tilmelde sig hos Hans senest den
31.12.
5. Datoer for mr-møder april – august 2016.

26. april, 19. maj, 15. juni, 18. august.

8. Kasserer
1. Regnskabsrapport pr. 30.11.2015.

Regnskabsføreren gennemgik
regnskabsrapporten. Regnskabet ligger
inden for den budgetterede ramme.

9. Præstegårdsudvalget

Der skal udføres reparation af køkkendør i
præstegården.

10. Kirke- og kirkegårdsudvalget
1. Tyveri af kårde fra våbenhuset

Tyveri er politianmeldt og vil blive anmeldt til
forsikringsselskabet.

11. Kirkelivsudvalget
1. Orientering fra møde afholdt 25.11.

Det påregnes, at der vil skulle inviteres ca.
70 frivillige til Frivillighedsfest.

2. Budget for Frivillighedsfest 5. februar

Menighedsrådet godkendte et rammebeløb

2016.

på ca. 20.000 kr. til festen.

12. Kommunikationsudvalget
1. Orientering fra møde afholdt 25.11.

Anne orienterede om mødet.

2. Orientering vedr. kirkeblad

Ulrik orienterede om forløbet i forbindelse
med udsendelsen af forrige kirkeblad. Der er
igangsat en gensidig evaluering hos os og
hos Hansenberg om hvordan vi undgår
lignende forsinkelser fremover.

3. Indlæg til næste nummer af kirkebladet.

Deadline: 06-01-16.
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13. Eventuelt

Det blev indskærpet, at brandvagter i
forbindelse med julegudstjenesten bliver
grundigt orienteret om de relevante
procedurer. Erik og Poul-Jørn aftaler
nærmere.

14. Godkendelse af referatet
Hans Cordius

Anne Kragh

Poul-Jørn Linnebjerg

Birthe Lind

Knud Erik Arentsen

Kathrine M. Jørgensen

Grete Kroll Kristensen

Inger Ussing

Ulrik Overgaard
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