Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag den 15. marts 2017 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

Klaus Mogensen, Ellen Weisbjerg, Johan Neergaard Gregersen, Henrik
Mørch-Nielsen, Kirsten Mørch-Nielsen, Finn Schmidt Knudsen, Annette
Hanskov, Eva Pedersen, Gitte Søndergaard og Bodil Hansesgaard
Benedicte Tønsberg indtil kl.22

1. Gennemgang af regnskab 2016 - v. Bodil Pedersen
Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25752910, Regnskab 2016
blev gennemgået/kommenteret og godkendt. Regnskabserklæring og revisionsprotokolatet blev
underskrevet.
Husk at indberette afholdelse af restferie på systemet senest medio april (Johan)
Bodil Pedersen skal have tilsendt kopi af det underskrevne referat fra dette møde. (Bodil D)
2. Godkendelsen af dagsorden - Godkendt
3. Godkendelse af referat af 21/02-2017 – underskrevet og sat i den gule referat-mappe, som
fremover placeres ved printeren i konfirmandstuen. Referaterne er derved tilgængelige for
menigheden. Referaterne kan tages med i kirkebladet (Henrik) og på hjemmesiden. Bodil sender
referatet til Arne Silkjær.
4. Siden sidst
a. Formanden
Ellen og Klaus har været på et godt kursus for formænd og næstformænd.
Vedr. afholdelse af møder: Noget, der skal tages beslutninger omkring, skal have et
særskilt punkt på dagsorden. (Der kan ikke besluttes noget under ”evt.”)
b. Kassereren – Finn mangler regning fra murer og på gasbrænder for at kunne sende en
specifikation til forsikringen vedr. skaden i Tæbring.
c. Kontaktperson – Johan spurgte om der er timer at hente på jobcenteret. De timer, der
blev tildelt ifm Lone´s kursusforløb i 2016 er ikke blevet brugt. (jobrotation)
(Klaus undersøger)
d. Aktivitetsudvalg
Foredrag med Rikke Nielsen (tidl. håndboldspiller) i Karby kirke d. 18.05.17 kl. 19
”Lille” bustur” gennem sognet til Nationalpark Thy den 15.06.17
e. Præsten- intet
f. Kirkeværger
(Karby Kirke) – intet
(Rakkeby kirke) – Nyt grus på P-pladsen blev bevilget.
(Tæbring kirke) – intet
(Karby præstegård) – intet
g. Jubilæumsudvalg – punktet udgår
5. Personalefaciliteter mm.
De sidste ting er ved at være OK.
6. Kirkegårdsvedtægter
Vedtægterne er mundtlig bekræftet. Vi afventer den endelige godkendelse/bekræftelse
7. Karby kirkegård, flere urnegravsteder, nedlæggelse af gravpladser
Der skal sendes tillæg til vedtægterne med angivelse af hvilke gravstedsnumre, der ikke må
benyttes. Sendes til provstiet (Ellen og Finn)
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8. Opmåling
Antal gravsteder (Karby) er talt op af Finn og Johan. Optællingen var korrekt, men det står registreret
forkert i opmålingsskemaet, hvilket giver en forskel på -41 timer i opmålingstimerne.
9. Gravernes arbejdstider
Vi drøftede gravernes oplæg til timefordeling over en 3 ugers periode sammenholdt med de punkter,
vi behandlede på mødet den 8.03 med personalekonsulenten. Vi tildeles ikke flere timer/midler iflg.
Mette Mosgaard.
Hvis arb. timerne skal fordeles med flere timer/uge i sommerperioden og færre i vinterperioden, skal
FAKK inddrages.
Ny gudstjenesteliste skal afleveres til dem senest 30 dage før (det sker ikke altid)
Ref. af 8/3 - Resultatet af opmålingen /vurderingen viste, at der er 234 timer for lidt i gravernes
normering til udfyldelse af de opmålte opgaver/tjenester. Automatisk ringning i Rakkeby vil give -180
timer
Opmåling af gravsteder i Karby udgør en forskel på -41 timer. Det var vi og graverne enige om
udlignede hinanden.
Endvidere blev det aftalt, at de tre kirkeværger Ellen, Eva og Gitte skulle komme torsdag den 30/3 kl.
9.30 til kaffe i Karby, hvor der aftales en prioriteringsliste for ferieperioderne, så emnet kan afsluttes
pr. 1/4 2017.
Lone opfordrede os til at ”besøge” dem på torsdage kl. 9.30 i Karby, til kaffe (+rundstykker, hvis hun
får SMS inden kl. 8)
10. Fælles kalkning i provstiet
Det billigste tilbud er trukket tilbage, så vi afventer videre forløb. Vi vil bruge de lokale håndværkere,
og "Moser" er bestilt til kalkning af Tæbring og Rakkeby Kirker, hvilket blev bevilget.

11. Ringning/automatisk ringning i Rakkeby
Vi mangler endelig og skriftlig godkendelse fra provstiet og stiftet. ”Kirkeklokken”, v. Lars Pedersen
adviseres (Klaus)

12. Alle kirker synger.
Henrik uddelte et fint program for det kommende arrangement, som har til formål at lære kirken at
kende og at synge. 21.03.19 fra kl. 19-21. I pausen sørger Anette og Gitte for småkager, vin og
æblemost.

13. Mødedatoer
Næste møde er 4.5.17. Johan deltager ikke man- og onsdage de næste 14 uger.
Klaus sender skema til kirkeværgerne ifm. kirkesyn.

14. Evt.
(Eva) Der planlægges kirkevandring fra kirke til kirke kl. 17-19 med start 24.07.17. Der er udpeget en
ansvarlig til at sørge for et måltid i kirken, når ”målet” er nået. Arrangementet er et samarbejde
mellem de 7 sogne og kirkerne. Karby-Rakkeby-Tæbring-Outrup-Redsted-Hvidbjerg-AgerøKarby.Sidste dato er 4.9.17. Tages med som et punkt til næste møde, (mad, kirkebil)
Graverne ønsker et medarbejder Nem-ID til menighedsrådets virksomheds NemID. Bodil Pedersen
kontaktes.
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15. Opmåling og 16. Arbejdstider - kun for menighedsrådet
Drøftet og konklusionen er:
Vi er yderst tilfredse med det arbejde, der udføres og har fuld tillid til dem. Vi sætter stor pris på, at de
udfører opgaver og deltager i møder m.v. nogle gange som ”interessetid”.
Vi har nu en oversigt over det arbejde, der skal udføres på årsbasis
Arb.plan/fordeling af timer/dag/uge kører efter det skema, som graverne har udarbejdet.
Vi kan pt. ikke finde midler til at dække deres ferie ind med afløsere.
Der udarbejdes derfor en prioriteringsliste for højsæson og ferie, ca. 9 uger. Det gælder opgaver
både inden- og udendørs.
Dette skal formidles til menigheden, så graverne med god samvittighed kan udføre deres arbejde
efter aftale med menighedsrådet.
Hvis det bliver nødvendigt at trække på ekstra mandskab, vil Thorkild Hansen blive spurgt.(Graverne
har foreslået ham og han kender til opgaverne)
Flextimer styrer de selv, (som de plejer)

3

