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Referat af menighedsrådsmøde 19.maj 2014
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Kirsten Larsen, Inge Christensen, Lajla Wöhlk , Kirsten Larsen, Connie Jeppesen, Grethe Seierup, Herdis Fuglbjerg, Susanne Dalsgaard. CT (ref)
Dagsorden:
Pkt.1.

Protokol

Protokollen blev godkendt underskrevet

Pkt.2.

Status 2014

år til dato

Budget formål
Lydprøver i Sognegården er posteret i regnskabet under vedligehold. Posteringen flyttes til andet formål
Præsteboligen er overdraget fra Lars. Der ændres låsesystem i præsteboligen og der laves separate nøgler ind til
provstekontoret som ikke skal være med i en eventuel lejeaftale. Der pletmales inden udlejning og der sættes en
Gartner på haven. m.m.
Børneforsorgen har spurgt m de kan leje præstegården til unge mennesker (Holmstrupgård). Der gives afslag og der
arbejdes videre
Med at leje boligen ud. Præsteboligudvalget foreslår at den månedlige husleje bliver 14.500, der kræves 3 mdr.
husleje i depositum. Ungdomskirken vil gerne købe den computer Lars havde. Det besluttes at de kan købe den til
billig pris. Det besluttes at Lars får kr. 10.000 for Gardiner/persienner
Pkt.3.

Status på bygningssyn

Sognegård.

Flugtvej gennem depotrum i kælderen skal markeres med skilt: Der skal sættes reoler op i depotrummet snarest.
Reolerne er indkøbt.
Vi har modtaget tre tilbud på lyddøre. Det drejer sig om dørene til møderummene I og II samt døren ind til musiklokale i kælderent. KM-Byg er billigst og får herfor til opgave at udføre arbejdet
KM byg skal undersøge utætheden i gavlvæggen i folkedanserlokalet. Der trækker lejlighedsvis vand ind .
Herudover skal gulvet i mødesalen deles. Det gøres ved at skære gulvet op under foldedøren mellem de 2 lokaler og
udfylde den ud med en elastisk fuge. Herved kan støjgener fra bl.a. skramlen med stole elimineres. Projektet afventer til der er penge til det
Der sået nyt græs omkring flisebelægningen ved køkkenet.
Kirke- og kirkegård
KM-Byg har efterset kirketaget og mener at taget skal understryges. Endvidere skal murværket mod nord repareres.
Der kommer et oveslag på arbejdet..
Karl Saustrup skal lave en ny bedeskammel til kirken. CT tager et billede af den som er lavet til Kasted Kirke og
skamlen laves ud fra dette.
Kirke og kirkegårdsudvalget har møde den 27 i denne måned. Der skal bl.a. tales om brolægning og behandles en
indstilling fra kirkegårdskonsulenten om en blanding af kiste og urnegrave.
Pkt.4.
Status større arbejder
Forslaget omkring 16 Parkeringspladser langs med Havkærvej er blevet reduceret til 12 pladser. Forslaget koster

400.000 og det er væsentligt mere end den anlægsbevilling der er afsat. Det foreslås at projektet opgives og der
søges ved provstiudvalget om pengene kan flyttes og i stedet bruges til renovering af Kapellet.
Provstiet har rejst nye spørgsmål omkring brug af kælderen til mødeaktiviteter. Disse spørgsmål ligger til afklaring
ved kommunen
Der er ingen anlægsmidler afsat i 2015. Provstiet har derimod indsat en opsparing på 1.000.000
Pkt.5.

Aktivitetsudvalgets efterårs program

Sidste Messe Mad og Musikarrangement er 15. juni
Der er blå bokskoncert 3. Juni
Der arbejdes med et nyt Koncept af ”Rod i kirken” Det skal eventuelt afprøves i efteråret og bl.a. ledes af Annette
Berggreen. Forslag til program for efteråret blev gennemgået. Der laves eventuelt en koncert i november med AnneMette Elten, men kun hvis Sabro vil være med. Julekoncerten bliver med et kor fra Ålborg.
Aktivitetsudvalget arbejder videre med programmet, som skal godkendes på mr-mødet den 16. juni
Pkt.6.
Julehjælp
Fremtidig julehjælp gives i form af købmandspakker Der er forslag om skriftlig ansøgning vedlagt årsopgørelse fra
skattevæsenet.
Julehjælpsudvalget består af:
En person fra Basargruppen
En person fra Genbrugsen
En præst
Grethe Seierup fra menighedsrådet
Da Karin ikke ønsker at deltage i uddelingen bliver det Kjeld Slot der deltager som præst .
Udvalget arbejder videre med forslaget.
Pkt.7.

Heldagsskole

-

konfirmander

Heldagskolen bevirker at eleverne skal gå i skole dagligt til kl. 15.00
Der er kommet en ny skoleinspektør på skolen og det åbner muligheder for et bedre samarbejde med skolen. Præsterne har været til møde på skolen og det er aftalt at Konfirmander i det kommende år kommer fra 14.00 til 16.00
Skolen vil også gerne være med til at lave fælles arrangementer med lærere og præster. Præsterne kan endvidere.
indgå i samarbejdet som medundervisere og understøttende undervisere. Der er tale om en åbning i skolekirkesamarbejdet i forhold til tidligere og det er derfor vigtigt at bakke op om denne mulighed.
Der er på. Formål 3170 afsat 15.000 til lokalt skolekirkesamarbejde.
Pkt. 8.

Nyt fra kontaktpersonen

Feriekalender for hele personalegruppen blev omdelt.
Der er almindelig vikardækning på kirkekontoret i uge 28 og 29 i uge 30 vil kirkekontoret holde åbent om eftermiddagen.
Der ad tjenstlig vej sendt en ansøgning Kirkeministeriet om at få Rita ansat som % præst. Kjeld Holm vil gerne være
med til at hun ordineres i Tilst kirke.
Pkt.9.

Eventuelt

Annonceringen omkring frivillige til Genbrugsen har ikke givet så meget . Der er en artikel om frivillige i det nye
kirkeblad.
Grethe er delegeret på landsforeningen af menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand.
Kjeld indsættes som præst i kirken på søndag af Karin.

Pkt.10.

Næste m – møde

16 juni 2014 kl.18.00

HuSK Næste gang. Kalender så vi kan få efterårets møder aftalt
Der er budgetsamråd den 19 juni i Aarhus Vestre Provsti

