Menighedsrådsmøde torsdag d. 9. marts 2016 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Afbud: Mai-Britt
Nr. Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden

Beslutninger

2.

Hvordan vil vi være kirke – 10 minutters debat
til hvert møde.
Udgår – bogen er ikke kommet og MaiVision, kontinuitet, hvordan vil vi være kirke i Britt har ferie.
de kommende år? – skal ses i sammenhæng
med budget.
Hvem bor hos os? Hvad gør vi godt/mindre
godt – den gode historie, prædikener på nettet –
obs. fortæl det.

3.

Intern kassere
El-priser
Aflæsning x 1 måned (+ vand).
Fritagelse for ejendomsskat/konfirmandstue.
Bemærkninger i revisionsprotokollat –
underskrifter (kiggelicens).
Protokollatudskrift – regnskabserklæring.
Kopier kollektbog og samtlige
beslutningsreferater med underskrifter til Tove.

4.

Præsten

5.

Kirkegårds-/præstegårdsudvalget
Præstegård:
Referat fra præstegårdsudvalgsmøde d. 2.
marts
Inventarliste/Rolf og Britta
Ny BBR
Den med sand fyldte olietank og
jordvarmeanlægget er ikke registreret.
Flemming sender den krævede
dokumentation/status.
Vi har fået rykker fra både kommune og skat.
Desuden skriver Knud Midtgaard, at der er
problemer med BBR i graverhuset – der skal
ansøges om byggetilladelse til et enfamiliehus
hos kommunen. Jeg har sendt papirerne til
Flemming, som vil tage sig af det/status
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Brandalarm – præstegård og
konfirmandstue/status - Rolf
Referat fra kirkegårdsudvalgsmøde d. 2.
februar.
1 ) kalkning af præstegård – sendes i udbud
2 ) tagrendejern
3) løse tagsten – 2 og 3 løses samtidig.
Flemming pris ca. 10.000 kr. Sendes i udbud
4) gamle gravsten – sendes til knusning, men vi
skal overveje om ejerne skal betale for det.
5) gravminder: plan skal indsendes til provsti
– der skal nedsættes en mindre gruppe, der skal
se på dem i forhold til vejledningen fra 2014.
Kirkesti – fast belægning. Detailtegning og
2045-plan er sendt til Provsti d. 16/1 og stift d.
17/1. Vil have detailplan fra arkitekt – Niels
Junggreen Have er i gang.
Graverhus/status
Energimærkning – graverhus. Har fået
energimærke E. Se bilag.
Kirken
Orgel – I forbindelse med, at der er monteret
en føler til varmeregulering, er der åbenbart
boret hul i orglets blæsebælg. Marcussen har
set på det – er rep. Der er skimmelsvamp i
taksturet under pedalerne: Det rengøres ved
næste orgelstemning. Pris: en timeløn og lidt
materialer.
6.

Kirkeværge/graver
Hjemmeside: Ændring af kirkegårdens
takster/Rolf
Tilmelding til digital dødsanmeldelse. Se bilag.

7.

Gennemgang af udvalgsposter:
Kirkeværge, forretningsorden, kontaktperson,
regnskabsfører, formand, sekretær, stående
udvalg

8.

Aktivigdag/Britta

9.

Formand/kontaktperson
1. Kaffe til gudstjenester plejehjem. Vi
skal betale for kaffe og kage for alle
udefrakommende deltagere, præst og
hjælpere. Der ligger sedler i
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vennekredsen skab. Felsted betaler, når
de har gudstjenesten og Varnæs, når det
er Marie, der gør klar til gudstjenesten
for os.
2. Fotos af børn på kirkens hjemmeside,
facebook og i kirkeblad. Retningslinjer
for offentliggørelse af billeder. Hvad er
vores holdning? Provstiet har ingen off.
holdning – og lægger selv billeder ud
på deres hjemmeside. Artikel i
kirkeblad?

10.

Kursus i førstehjælp
.
Rolf undersøger mulighed for
opfølgningkursus i førstehjælp for personale og
menighedsrådsmedlemmer og
suppleanter/status
Deltagere foreløbig: Mai-Britt, Anne-Mette,
Frank, Johnny, Tove, Tine, Bente, Rolf,
Kirsten.

11.

Personalehåndbog/status
Revision af gaveliste

12.

Bæredygtig kirke i Varnæs
Bilag er sendt ud.

13.

Kommende møder og kurser
Onsdag d. 15. marts: Johnny og Frank til møde
i Brande om nye planter og vedligehold.

14.

Kommende gudstjenester, andre arrangementer
og møder
”Fyraftensmeditationer” mandage
kl. 16.30-17.00. Datoer: 13.3.17 - 27.3.17.
Tidspunktet ændres til kl. 17.00 efter de første
fire gange.
Onsdag d. 15. marts kl. 18.30 i
konfirmandstuen: Filmaften: Lutherfilmen:
Vin, snacks.
Hvem køber?
Syn på kirke, kirkegård og bygninger d. 5. april
kl. 16.30.
Bestille smørrebrød – hvem?
Onsdag d. 26. april: Budget- og visionsmøde.
Tove kommer og fortæller om økonomi.
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15.

Punkter til næste dagsorden
April:
Ny ind- og udgangsbøn
Forestilling for skolen.
Kirkehoppeborg til sommerfest
Gudstjenester: Aflysning 2. juledag? Skift med
Felsted 2. påskedag – os i ulige år

16.

Eventuelt

MØDER/særlige gudstjenester:
Næste menighedsrådsmøde onsdag d. 5.
april kl. 19.00.
Inden menighedsrådet det årlige syn – vi
mødes foran kirken kl. 16.30.
Mødet d. 11. maj flyttes til torsdag d. 4.
maj.

Sendt til: Mai-Britt J. Knudsen, Anne Marie Laier, Flemming Pedersen, Britta Leonhard, Johnny
Pedersen, Rolf Thiesen, Marie Mathiesen, Bente Kristiansen, Verner Reidel, Dorthe Bech, AnneMette Karstoft, Varnæs kirkes hjemmeside
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