Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag den 21. februar 2017 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelsen af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 09/01-2017 – der var enkelte ændringer, så det godkendes og
underskrives først på næste møde d.15.03.17

3. Siden sidst
a. Formanden
Vi kan se tilbage på en rigtig god jubilæumsfest med mange positive tilbagemeldinger.
Der var en dejlig stemning. Benedicte takkede for den fine gave, og uddelte et ”takkebrev”
med fine billeder. Den ”historiske” fotobog: ”Jeg går blandt engle” er udsolgt og hun
efterbestiller 50 stk. Et evt. restlager sælges måske hos Hvidbjerg Købmand. Benedicte
har afleveret kr. 9.000 til Næssund-færgens venner.
Biskoppen har sendt mail omkring overvejelser/refleksioner over ny struktur. Der kommer
oplæg i maj, som skal drøftes på et møde i sensommeren. Forinden afholdes et møde,
datoen er ikke fastsat endnu.
Arb. opgaverne for kirkekulturmedarbejderen tages op, når den nye præst er ansat.
Torsdag den 16.03.17 kl. 19 kommer Mette Moesgaard til Redsted og orienterer alle 3
menighedsråd omkring det nye præsteembede.
b. Kassereren – Finn har modtaget faktura på kr. 120,- pr. person til jubilæumsfesten.
c. Kontaktperson - Johan pointerede at medarbejdernes evt. restferie skal afvikles senest
1.5.17. Man kan overflytte max. 5 feriedage til næste år, hvis der ligger en skriftlig aftale.
Det er ikke aktuelt i år.
d. Aktivitetsudvalg
Udvalget har ”konstitueret” sig: Jens Holm (formand), Anette Hanskov (næstformand), Eva
Pedersen (økonomisk ansvarlig) og Gitte Søndergaard (sekretær) Johan Houmøller, Jens
Krarup og Anne Holck (medlemmer)
Møderække er aftalt.
Der er arrangementer i støbeskeen.
Bl.a. koncert med Peter V. & Kristian Rusbjerg sammen med Karby Skyttekreds.
Genindvielse af Redsted Kirke den 9.04.17.
Tirsdag d.25.04.17: Tromme og klangmeditation i Karby Kirke. Klaus får Britta til at sende
opslaget på facebook til Anne Holck.

e. Præsten
Konfirmationsdatoer 2018 er fastlagt. Hvidbjerg og Tæbring: St. Bededag fredag d.27.04.
Redsted søn d. 29.04 og Karby søn d. 06.05.
Det blev besluttet, at de tre menighedsråd skal drøfte fremtidige datoer og steder.
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f. Kirkeværger
(Karby Kirke) På grund af mange fejlmål og disponeringer m.m. kan byggeriet nok ikke
færdigmeldes som planlagt man 27.02.17 iflg. Finn. Selvom Finn har ferie følger han op på
ovenstående og giver Klaus en status, så de kan beslutte om afleveringen skal udskydes.
(Rakkeby kirke) Iflg. Lone er fyret i gang og der foretages ikke yderligere. Der er købt ny
indgangsmåtte. Gitte oplyste om at vi skal give Mette M. besked på antal aftaler, der er
indgået vedr. klipning af hække. Det er Nul, og Klaus sender beskeden videre. (Vi har ikke
obligatorisk hækklipning)
(Tæbring kirke) Birte har sendt tegning til Klaus vedr. ønsker om ændringer på
kirkegården. Det tages på næste kirkesyn.
(Karby præstegård) Der kommer rottefænger på besøg den 22.02 og Johan kontakter
tømreren ang. lukning af huller ved ventilation.
4. Alle kirker synger 21/3
Udvalget bestående af: Klaus, Kirsten, Henrik, Lars, Henning I og Benedicte mødes den 08.03.17
kl. 19 i konfirmandstuen sammen med Anette og Gitte fra aktivitetsudvalget for at fastlægge
programmet.
5. Kirkegårdsvedtægter
Vi gennemgik de ændringer, som Ellen og Finn havde lavet til vedtægterne. Vedr. erhv./
fornyelser af gravsteder følger vi taksterne i GIAS – gældende pr. 01.05.17 og når vedtægterne er
godkendt.
Ellen tilretter vedtægterne og prislisten og sender til Klaus, som underskriver og sender til
provsten.

6. Karby kirkegård, flere urnegravsteder, nedlæggelse af gravpladser
Der er udarbejdet forslag om ændringer. Skitsen sendes til provsten af Klaus.

7. Næste møde
15.03.17. Benedicte har meldt afbud.

8. Evt.
Ellen foreslår at der købes 50 stk. kopper til konfirmandstuen. Johan forhører sig hos Flemming
Iversen.
Finn:
Kontormail: karbykirke@karby.dk tilføjes vores mailingliste. De har kontortid hver torsdag.
Fakturaer, som personalet skal godkendes mailer Finn fremover til kontorets mailadresse.
Danfoss og Kaj Nielsen har justeret varmeanlægget i Karby Kirke.
Hvis der er penge i overskud fra byggeriet, er nye plader i redskabsskuret på ønskelisten.
Opmåling har fyldt rigtig meget for personalet. Hvis der skal ske ændringer i deres stillinger bliver
personalet involveret. Evt. ændringer skrives ned, så det er dokumenteret.
Johan afholder APV og MUS-samtaler i uge 9.
Benedicte er pga. uddannelse ”fraværende som præst” i 40 dage fra 22.08.17. Hun har fået arb.steds
forflyttelse til Viborg. Arb.opgaver dækkes af Anne Holck

9. Opmåling – kun for menighedsrådet.
Gennemgået
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