Referat af menighedsrådsmøde
Mandag den 9. januar 2017 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

Klaus Mogensen, Ellen Weisbjerg, Henrik Mørch-Nielsen, Finn Schmidt
Knudsen, Kirsten Mørch-Nielsen, Annette Hanskov, Benedicte Tønsberg, Gitte
Søndergaard, Eva Pedersen og Bodil Hansesgaard
Finn Olesen, Birthe Silkjær og Lone Andersen
Johan Neergaard Gregersen

1. Godkendelsen af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 16/11-2016 - Godkendt og underskrevet
3. Siden sidst
a. Formanden
Mulige datoer til fællesmøde med de øvrige menighedsråd undersøges af Klaus
Stillingsannonce vedr. stilling som ny præst I Hvidbjerg-Redsted skal godkendes
b. Kassereren - intet at bemærke
c. Kontaktperson - Johan var fraværende
d. Aktivitetsudvalg
Anne Holck blev kontaktet og udvalget holder møde 17.01.17 kl. 17 i Redsted. Der skal
vælges ny formand: Gitte sender mail til medlemmerne fra de andre menighedsråd.
e. Præsten
Suzuki-koncert afholdes søn. 15.01.17, hvortil Lone sørger for sodavand og lidt godter til
de unge mennesker.
f. Kirkeværger
· Ellen, (Karby) arbejder med en lille sag vedr. en gravsten, som er knust og som en
borger mener menighedsrådet skal erstatte. Det står ikke i vedtægterne. Ellen
kontakter stiftet for at få noget på skrift vedr. frasigelse af ansvaret.
På nettet finder man bl.a. flg. om et lapidarium:
Der er ikke bestemte regler for hvilke sten eller hvordan de sættes i et lapidarium, men der er regler i
kirke- og museumslov, for hvordan menighedsrådet skal sortere, når de skal rydde ud i gravsten, der ikke
er afhentet af ejerne efter fredningstiden.
·

·

Gitte, (Rakkeby) får overdraget protokollen og holder møde med Lone og Torben.
Fyret går ud ”hele tiden” og skal tændes adskillige gange. Lone kontakter
Brændselsforeningen, som har anbefalet og leveret fyret for ca. 2 år siden. Den nye
port, som er sat i efter indbrud, fungerer fint. Klaus fjerner knager ifm. varmeskabet
”ved lejlighed”. Kirsten påpegede, at bænken på kirkediget er i dårlig stand. Det
tages op ved næste kirkesyn.
Iflg.Klaus vil Johan fjerne det væltede træ ved præstegården mod Næssundvej.

g. Jubilæumsudvalg
Henrik trykker 450 stk. af de flotte indbydelser, (samme antal som kirkebladet) –afl. hos
Allan Mogensen. Der trykkes 50 stk. (uden pris) til Benedicte, som sender dem ud.
4. Personalefaciliteter mm. (Karby kirke)
Byggeriet skrider frem som forventet. Aflevering ultimo februar 17.
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5. Kirkegårdsvedtægter
Ellen og Finn arbejder på at renskrive et tillæg til vedtægterne. Tages med på næste møde.

6. Karby kirkegård, flere urnegravsteder, nedlæggelse af gravpladser
Ifm. de nye personalefaciliteter er der behov for at nogle gravpladser nedlægges. Ligeledes er
behovet for flere urnesteder og ”plade i plæne” stigende. Det skal noteres hvilke nr. der skal
nedlægges. Det skal sendes og godkendes i provstiet. Derefter indføjes det i vedtægterne.
7. Indbrud Tæbring
Faktura på port, plæneklipper, murerarbejde, og småredskaber skal samles til forsikring (Finn).
Skal der etableres sensor med belysning? – tages på ved kirkesyn.
8. Fredede sten i Tæbring
I gitteret uden for kirkedøren står 7 fredede marmorsten (familien Morsing). Der er pligt til at
vedligeholde disse gravsten. De skal slibes og males op. Birthe anslå en pris pr. sten på ca. kr.
3000,- +moms. Birthe søger en fond i samarbejde med museet.
9. Opmåling.
Der har været besøg på alle 3 kirkegårde af personalekonsulenten (Lise Lotte) som foretog
opmåling sammen med graverne, deres fællestillidsrepræsentant, kirkeværgerne, Johan og Klaus.
Det anbefales at gøre det hvert 3. år. Det forløb med fint, bl.a. fordi graverne havde gjort et godt
forarbejde. Klaus forventer ikke de store ændringer i timetallet.
10. Jubilæum – se pkt. 3.g
11. Ansøgning om tilskud til bog (sendes i særskilt mail)
Ifm. sit 25 års jubilæum havde Benedicte ansøgt menighedsrådet om støtte til bogudgivelsen
med titlen: ”Jeg går blandt engle, hvor jeg går”.
Udgifter
Trykning af bøger ( 100 stk a 308 kr)
Indtægter:
Tilskud fra Morsø fonden
100 bøger a 150 kr
Underskud

30.800 kr
12.800 kr
15.000 kr
27.800 kr
3.000 kr

Vi besluttede at give underskudsgaranti på max. kr. 3.000,- Bogen sælges til kr. 150,-/stk.
Gitte får Chresten til at fotografere englen på altertavlen
Forslag om at Benedicte søger Pilgrim Mors om støtte.
12. Kurser
Lørdag den. 14.01.17 er der kursus i Nykøbing: Gitte, Ellen og Eva deltager.
Bodil deltager over middag.
Der er flg. kurser:
07.02.17 for kontaktperson
28.02.17 for kasserer
09.03.17 for formænd og næstformand
16.03.17 for kirkeværger
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13. Mødedatoer i 2017
Tirsdag den 21.02.17
Onsdag den 15.03.17
Torsdag den 04.05.17 kl. 16
Tirsdag den 09.05.17 fra kl. 16
Mandag den 15.05.17
Torsdag den 01.06.17
Tirsdag den 22.08.17
Onsdag den 20.09.17
Mandag den 23.10.17
Tirsdag den 21.11.17 kl. 17

Møde
Møde incl. regnskab 2016, regnskabsfører deltager
Kirkesyn Karby kirke og præstegården
Kirkesyn Tæbring (kl. 16), Rakkeby (kl. 17)
Møde
Møde incl. budgetmøde, regnskabsfører deltager
Møde
Møde
Møde
Møde kl. 17, julefrokost kl. 18.30

14. Evt.
Bladudvalget er et nyt udvalg. Anne Holck indkalder udvalget. Gitte undersøge om de skal holde
møde inden den 08.03.17
Lone er startet på at gøre rent i depotet. Ellen hjælper med oprydning og Pilgrim Mors får hylder
for sig selv.
Birthe deltager på et sprøjtekursus den 30.01.17.
Gitte, Ellen og Eva deltager i kursus vedr. ”hjemmeside” .
Klaus træffes kun på mobil efter kl. 15 de næste 8 uger. Send evt. SMS.
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