Skibet den 26-04-12

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
Der indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag den 25. januar kl. 19.00 i kirkehuset
Fraværende med afbud: Lilly, Knud Erik

Dagsorden:

Beslutninger:

1. Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 5.3

2. Meddelelser fra Formanden.

2.1. Alle punkterne på mangellisten er nu

1. Præstegårdens istandsættelse.

udbedrede.

2. Debatmøde om folkekirken (bilag).

2.2. Finder i vores område sted på
Grejsdalens efterskole 1. marts.

3. Forpagtningskontrakter.
2.3. Er fremsendt til godkendelse i
4. Budget for præstegårdshaven.

provstiudvalget.

5. Afløsning for kirketjenere.

2.4. Er fremsendt til godkendelse i
provstiudvalget.
2.5. Ken arbejder på fuld tid, mens Erik er
på kursus i foråret.

3. Meddelelser Sognepræsten

3.1. Juleaften: Brandvagten skal hjælpe

1. Evaluering af julegudstjeneste.

kirketjenerne lidt mere behjælpelige end
hidtil. Der skal anrettes lidt mad til

2. Provstibetænkning (udkast til høringssvar).

personalet mellem tjenesterne.
Til næste år skal et udvalg bestående af
Ulrik, Inger og Erik forberede de praktiske
omstændigheder omkring juleaften.
3.2. Menighedsrådet godkendte udkast til
høringssvar til betænkning 1527.

4. Kirkebladet

Deadline 27. januar

5. Meddelelser Daglig leder

5.1. HNS er midlertidigt ansat indtil

1. Henrik Skovens ansættelse.

udgangen af 2012.

Side 1 af 4

Skibet den 26-04-12

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
2. Årsplan.

5.2. UO orienterede om årsplan 2012 .

3. Rygepolitik

Planen lægges ud på hjemmesiden, når den
offentliggøres 1. marts 2012
5.3. Udkast behandles ved næste møde.

6. Meddelelser Kirkeværgen

6.1. Billede af ny kirkedør i arkitektens

1. Orientering om kirkedør.

materiale er erstattet med det rigtige billede
af den nye dør.

2. Orientering om kirkegårdstakster 2012
6.2. Kirke-kirkegårdsudvalget foreslår nye
kirkegårdstakster, som behandles ved
næste møde. Der forudses stigninger især
på forårs- og sommerblomster samt
grandækning.
7. Sager til behandling

7.1. Flyttet til 22. maj 2012

1. Ny dato for MR-møde maj.

7.2. Rammebeløb godkendt. Inger, Ken og

2. Kirkegårdskonference 2012, rammebe-

Hans deltager.
7.3. Det vedtages, at der skal sættes

løb kr. 4500.

yderligere 5 detektorer følere op i rum med
3. Udbygning af tyverialarm, rammebeløb
kr. 4.500 excl. moms / datasikkerhed.
4. Klimarapport /praksis for opvarmning af

vinduer.
Mht. datasikkerhed vedtages det at anvende
kirkeministeriets nyudbudte gratis systemer
til data-backup.

kirke.
5. Vedtægtsændringer for kirkegård (bilag)
6. Dato for årligt syn på præstegård, kirke,

7.4. Praksis for opvarmning af kirken
fortsættes indtil nationalmuseets
undersøgelser af kalkmalerierne er fuldførte.

kirkegård og kirkehus.
7.5. Udsættes til næste møde.
7.6. Foreslået dato: 10 . maj kl. 10.00
8. Kasserer

Regnskabsføreren nævnte nøgletal i

1. Regnskabsrapport pr. 31.12.2011.

regnskabet for 2011.
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9. Præstegårdsudvalget.

Intet

10. Kirke- og kirkegårdsudvalget

Sagen om køb af jord til parkeringspladsen
forløber planmæssigt. Der forberedes pt.
købsaftale.
Der er indhentet tilbud på stubfræsning og
jævning af jorden på 8.000-10.000 kr. +
moms. Tilbuddet behandles ved næste
møde.

11. Kirkelivsudvalget

Menighedsrådet lægger vægt på, at der er

1. Organist og kirkesanger ved kirkelige

musikledsagelse til fællessang ved foredrag
og fælleseftermiddage.

handlinger.
12. Eventuelt

Stine må gerne tage børn fra
minikonfirmander, juniorklub m.m. med til
arrangementer arrangeret af kirkelige
organisationer. Dog under UOs
forkyndelsmæssige tilsyn.
Det orienteres om, at kirkefondet tilbyder
lokal kirkeudvikling. Behandles på næste
møde.
Det godkendes, at Ulrik er fraværende ved
foredraget 2. maj.
Formanden orienterede fra erfamøde for
formænd.

13. Godkendelse af referatet.

Referatet godkendt.
Hans Cordius
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Jørgen Pram Gad

Knud Erik G. Arentsen

Lilly Bøge Dalsgård

Bente Vind Kviesgård

Grete Kroll Kristensen

Inger Ussing

Ulrik Overgaard.
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