Skibet den 22-08-12

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 21. august 2012 kl. 19.00 i kirkehuset
Fraværende: Ingen

Dagsorden:

Beslutninger:

1. Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2.7, 2.8 , 3.2 og 3.4 tilføjedes

2. Meddelelser fra Formanden.
1. Tilladelse fra Vejle provsti til brug af op
til kr. 50.000 excl. moms til istandsættel-

Tilladelse modtaget fra Provsti. Istandsættelse forventes påbegyndt ultimo
denne måned.

se af kirkehus.
2. Stiftmøde 14.09.2012 (bilag).

Tilmelding senest 02.09. (Jørgen Pram Gad, Inger Ussing, Hans Cordius og
Ulrik Overgaard deltager)

3. Annoncering vedr. organiststilling.

Annonce er indrykket til Organistforeningens blad i september

4. Budgetsamråd 29.08 kl. 19.00.

Hans Cordius og Jørgen Pram Gad deltager.

5. Ansøgning til iværksætterpulje.

Ansøgningsfrist 01.09

6. Nationalmuseets anbefalinger vedr. ud-

Formanden orienterede. Projektet sættes på stand by indtil erfaringer med nyt

vendig nedgang til krypt (bilag DAP).
7. Kirke istandsættelses ordning

vindue i forhold til fugt er indhentet.
Formanden orienterede. Ansøgningsfrist er 1. oktober, så det er ikke realistisk at
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søge midler i indeværende år.
8 Sletning af gravsteder

Erik orienterede om planer for såning af græs i slettede gravsteder. Følger
anbefalinger modtaget fra Kirkegårdsarkitekt. Kirke- og Kirkegårdsudvalget
tager sagen videre.

3. Afholdte møder.
1. Forberedende møde i valgbestyrelsen.

Formanden orienterede om afholdt møde.

2. Møde afholdt med Graver

Kirke- og Kirkegårdsudvalget samt den Daglige Leder har afholdt møder med
Graver om muligheder for effektivisering og forenkling af arbejdsgange.

3. Møde i valgbestyrelsen 16.08.2012.

Formanden orienterede om kommende valgproces. Der henvises til mødereferat
udsendt til Menighedsrådet.

4. Personalemøde afholdt den 21.08.12

Formanden orienterede.

4. Meddelelser Sognepræsten.
1. Orientering om ny tilgang til børnearbejde i kirken.
2. Orientering om messehagelprojekt.

Ulrik orienterede om sine tanker om justering af koncept for Stjernestund og
Børnegudstjenester. Nøgleord er mere vægt på indhold frem for form.
Projektgruppe har opstartet sine aktiviteter. Inspirationsmøde med Dansk
Kirkekunst vil blive afholdt den 22.08.12.
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3. Orientering om altertavle.

I forbindelse med Kirke/Skole samarbejdet vil der af skolens 4. klasser og i
samarbejde med den lokale kunstner Birthe Storgaard blive lavet en altertavle
som vil blive opstillet i Kirken fra 1. Søndag i Advent til Jul.

4. Ansøgninger til iværksætterpulje.

Ingen ansøgninger i denne omgang.

5. Læseplan for konfirmander og minikon-

Ulrik orienterede om de kommende læseplaner. Der vil i højere grad end

firmander.

tidligere blive søgt et samarbejde med Bredsten Sogn.
Konfirmationsforberedelse vil blive tirsdag og onsdag.

6. Præsentation af Liber Datikus.

Ulrik orienterede om sine planer.

5. Meddelelser Daglig leder.
1. Ansættelser i jobtrænings- og skånejob.

Vi har pt. 2 personer i jobtrænings- og skånejob.

2. Instruktion i brug af kopimaskine.

Har fundet sted.

3. Syn på personregistrering.

Alt var i skønneste orden – ingen fingre at sætte nogen steder.

4. Uopfordret ansøgning om medhjælp for

Afslag givet.

sognemedhælper.
6. Meddelelser Kirkeværgen
1. Fjernelse af altertæppe.

Altertæppe er fjernet og reparationer i krypten foretaget.

7. Sager til behandling
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1. Indkomne tilbud på fældning af kastanie- To tilbud modtaget. Erik bemyndigedes til at acceptere det mest fordelagtige
træer ( bilag).
2. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for

tilbud.
Ansættelsesudvalg: Ulrik, Jørgen, Inger og Knud Erik

organist.
3. Stillingsopslag for organist.

Formanden bemyndiges til at foretage annoncering.

4. Vikaransættelser for organist,

Formanden bemyndigedes til at indgå aftale om fast vikariat i vakanceperioden.

5. Reception for Pojken.

Inger orienterede om arrangement.

6. Henvendelse om henstilling af campingHenvendelse imødekommes for den kommende vinter alene. Herefter skal der
vogn i præstegårdens lade.

tages en samlet beslutning om den fremtidige anvendelse af laden. Betaling:
100kr. pr påbegyndt meter.

7. Påbud vedr. manglende vedligeholdelse
af gravsteder

Inger orienterede om forskrifter for behandling af sager i tilfælde af manglende
vedligeholdelse af gravsteder. Der er ingen klare forskrifter tilgængelige. Kirkeog Kirkegårdsudvalget blev bemyndiget til at udarbejde procedure.

8. Kasserer
1. Kvartalsrapport

Rapport blev gennemgået

2. Regnskabsrapport pr. 31.07.2012.

Rapport blev gennemgået.
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9. Præstegårdsudvalget.
1. Skader på terasse.

Ulrik orienterede om skader og kommende udbedring.

10. Kirke- og kirkegårdsudvalget
1. Lydanlæg i kirken.

Punktet blev drøftet og vil blive arbejdet videre med.

11. Kirkelivsudvalget

Næste møde afholdes den 23.08.12

12. Kirkebladet.

Deadline 15.10.12

13. Eventuelt

Bente orienterede om muligheder for og omkostninger ved lån af Hjertestarter
fra TrygFonden. Det vil blive undersøgt hvad det vil koste at købe samt forsikre
en egen hjertestarter.

14. Godkendelse af referatet.

Referatet blev godkendt.

Hans Cordius

Jørgen Pram Gad
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Knud Erik G. Arentsen

Lilly Bøge Dalsgård

Bente Vind Kviesgård

Grete Kroll Kristensen

Inger Ussing

Ulrik Overgaard.
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