Skibet den 04-11-13

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 24.oktober 2013 kl. 19.00 i kirkehuset
Fraværende: Erik

Dagsorden:

Beslutninger:

1. Bemærkninger til dagsordenen

Tilføjet pkt 7.5 og pkt. 7.6

2. Meddelelser fra Formanden.

1. Vi har fået bevilliget 25.000 kr., beløbet

1. Bevilling kr. 25.000 fra iværksætterpuljen

disponeres af Kirkelivsudvalget
2. Haderslev Stift behandler det fremsendte

til sogneaktiviteter.
2. Ansøgning om projektor i kirken er frem-

3. Hans har fremsendt ansøgning
4. Der er kommet uddybende spørgsmål

sendt til Haderslev Stift.

retur fra Vejle Provstiudvalg, Hans sender
3. Ansøgning om fældning af birketræ er

redegørelse samt svar retur til dem.

fremsendt til Vejle Provstiudvalg.
4. Ansøgning om anvendelse af midler fra
udsmykningsmidlerne til messehagler og
kirkedøre er fremsendt til Vejle Provstiudvalg.
3. Afholdte møder

1. Ulrik og Poul-Jørn deltog. Ikke det udbytte

1.25.09 Debatmøde om folkekirkens styring. som de havde forventet.
2. Det er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse

2. 26.09 Møde vedr. præstesekretær.

for præstesekretærstillingen. Ulrik har lavet
3. Erfamøde formænd.

udkast for Skibet Sogn.
3. Hans orienterede om mødet.

4. Meddelelser Sognepræsten

1. Der er familiegudstjenster kl. 11 og 13 og

1. Højmessetidspunkter i julen.

alm. julehøjmesse kl. 15 og 16.30.

2. Brandvagter ved gudstjenester juleaften.

2. 11: Ingen P-vagt, Birthe Brandvagt
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13: Ulrik spørger om Jørgen Gad vil være
frivillig P-vagt, Brandvagt Anne
15: P-vagt Poul-Jørn , Brandvagt Jakob
16.30: P-vagt Poul-Jørn finder en frivillig,
Brandvagt Grethe
5. Meddelelser Kontaktperson.

Der bliver holdt nogen gode medarbejder møder

1. Orientering fra det daglige.

Erik er sygemeldt pr. 21.10.13
Til Allehelgensgudstjenste skal der indkøbes
flere fakler, Inger køber flere fakler. PoulJørn, Birthe, Grethe og Inger hjælper med
praktiske opgaver ifb. med Allehelgen.
MUS-samtaler afholdes d. 29+30/10
6. Meddelelser Kirkeværgen

Der har været besigtigelse af tømret i
præstegårdsladen til de nye døre til kirken

7. Sager til behandling

1. Godkendt

1. Godkendelse af kvartalsrapport.

2. Godkendt

2. Godkendelse af høringssvar om folke-

3. Vi giver samme beløb som sidste år

kirkens struktur

4. a) Godkendt rammebeløb 2.000 kr

3. Støtte til jul i fællesskab

b) Godkendt rammebeløb 10.000 kr

4. Afhjælpning af mangler i h. t. synsrapport

c) Godkendt rammebeløb 1.000 kr

for kirke, kirkegård, kirkehus og præste-

d) Ulrik undersøger om det kan laves af

gård:

Teknisk Skole

a) Hynde i våbenhus

e) Godkendt rammebeløb 1.500 kr

b) reparation af sølvoblat og bakke

5. Pris på 4.000 kr. + moms. Godkendt at
det købes

c) udbedring af facadedør i præstegård
6. Pris ca. 1.500 kr. Godkendt at det købes
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d) udskiftning af dør i havemur,
præstegård.
e) tilslutning af lys i lade, præstegård
5. Indkøb af stof til messehagl
6. 2 moduler mere til scenen
8. Kasserer

1. Hans orienterede

1. Regnskabsrapport pr. 30.09.2013
9. Præstegårdsudvalget.

Der er ved at være styr på lejekontrakter ifb.
med udleje af udhus ved præstegården
Der har været møde mellem graveren og
præstegårdsudvalget vedr. brug af timer. De
skal evt. reguleres
Der skal ryddes sne ved præstegården

10. Kirke- og kirkegårdsudvalget

1. Hans orienterede om mødet. De har

1. 08.10 møde i udvalget

gennemgået synsrapporten

2. Plejeplan for Lunden.

2. Det er blevet besluttet at der kommer en
entreprenør og slår græsset. Ca. årlig pris
3.000 kr. Der kommer frivillige og trimmer
træer mm.
Udbedring af problemer med vand på den
nye p-plads udbedres indenfor rammerne af
det oprindelige budget

11. Kirkelivsudvalget

1. Ulrik orienterede om mødet

1. 02.10 møde i udvalget

2. Der er givet 25.000 kr. Pengene bruges til

2. Orientering om anvendelse af midler fra

elklaver, lydanlæg, mikrofoner og bænke.
Det foreslåes at der suppleres med en trailer

iværksætterpuljen.
12. Kommunikationsudvalg
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1. 03.10 møde i udvalget

1. Anne orienterede om mødet. Det er
blevet besluttet at beholde den
hjemmeside/nyhedsbrev/kirkeblad vi har nu

13. Eventuelt

Ulrik og Hans skriver målsætning til
budgettet for 2014
Inger har indhentet priser på lamper til den
nye p-plads. Inger forespørger Kaltoft om
hvor mange lamper der er optimalt og om
belysningen på den øvrige p-plads kan
optimeres

14. Godkendelse af referatet.

Referatet er godkendt

Hans Cordius

Anne Kragh

Poul-Jørn Linnebjerg

Birthe Lind

Christina Silkjær

Jakob Kragh

Grete Kroll Kristensen

Inger Ussing

Ulrik Overgaard
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