Referat af menighedsrådsmøde
Mandag den 15. maj 2019
Mødedeltagere

Fraværende

Klaus Mogensen, Finn Schmidt Knudsen, Benedicte Tønsberg, Annette Hanskov,
Karen Margrethe Lynggaard, Eva Pedersen, Gitte Søndergaard , Finn Olesen og
Bodil Damgaard Hansesgaard
Christian Rønlev Berwald (barselsorlov), Kirsten Mørch-Nielsen, Henrik MørchNielsen Ellen Weisbjerg

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 25/03 – godkendt
3. Siden sidst:
a. Formanden
Jens Munksgårds aftale er forlænget til 31.12.19.
Der kommer et oplæg vedr. ændring af bestyrelsen for ”Skole-kirke samarbejdet, Mors/Thy”, som
tænkes ændret fra 3 til 1 bestyrelse.Oplæg fra provstiet vedr. legalisering af samarbejdspunkter
kommer senere.
b. Kasserer – der er brugt 1,5% mere i 1. kvt. ift. budgetteret.
c. Kontaktperson – Michael er ansat i jobrotation i maj og juni m. 15 timer/uge fordelt på 2 dage.
Derudover er Jens tilknyttet nogle timer efter aftale med jobcenteret.
d. Aktivitetsudvalg – restbeløb kr. 84.500,- pt.
Af kommende arrangementer kan nævnes: Pinsegudstjeneste, sommerudflugt, kulturmødet,
kirkevandringer i aug.+sept., Agerø Kirke 09.10 og orgelkoncert i Redsted.
Bladudvalg: Omkostningerne reduceres bl.a. ved at reducere oplags antal til 600. Det tilstræbes at
bladet indeholder max. 16 sider.
e. Præsterne – Der er konfirmation 17,18 og 19. maj 2019
f. Kirkeværger
(Karby Præstegård) – Reparation af kvist over terrassen og udskiftning af 1 velux vindue er udført.
(Karby kirke) – Redskabsskuret er ikke malet endnu.
Projekt ”Tårn” er foreløbig godkendt af stiftet. Projektsum 2.2 mill., som består af 1.5 mill. +
efterbevilling kr. 700.000). Skal godkendes i provstiet og derefter endelig i stiftet.
(Rakkeby kirke) – Affaldsdepotet og fugning er udført efter kirkesynet.
Der søges om 5% midler til varmeregulator i Rakkeby. El er aflæst 31.03.
Det blev vedtaget at aflæse el i alle 3 kirker for nøjere at kunne følge forbruget. Der er forbrugt kr.
20.000 mere end budgetteret.
Diverse forbrugsvarer, som var på kr. 8.000 mere end budgettet dækker over et mindre varelager til
2019.
Vedtaget: Rullende vedligeholdelsesplan for malerarbejdet: Tæbring år 2019, Karby år 2020, Rakkeby
år 2021, osv.
(Tæbring kirke)
Den nye olietank skal kunne påfyldes efter reglerne. Der har været liggende gæster i kirken.
4. Kirkesyn.
Klaus sender listerne til provstiet, efter de blev gennemgået og prioriteret.
5. Grøn kirke
Benedicte fortalte om ”Grøn Kirke”, som handler om bæredygtighed. Der er en række punkter/krav, som
skal opfyldes. Et udvalg kan arbejde videre med projektet.
6. Samarbejdsaftale for regnskabsfører
Vi tilslutter os det fremsendte forslag til vedtægter og økonomi i samarbejdsaftalen med regnskabsføreren.
7. Præstesituationen
Vi afventer nedsættelse af det udvalg, som blev besluttet på budget samrådsmødet.
8. Visioner på kirkegården.
Graverne kommer med oplæg til helhedsplan/visionsplan for de 3 kirkegårde, som vi arbejder videre med.
Evt. tanker og forslag kan sendes til karbykirke@karby.dk
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9. Tidsregistrering
Graverne har registreret tid. Nu formaliseres det lidt mere. Listerne for 1. halvår afleveres til Bodil senest
15/7, som samler dem og sender til provstiet efter sommerferien. Fremover registreres tiden pr. person pr.
lokation pr. måned, som herefter samles.
10. Geochace, Vi godkendte en forespørgsel om en geochace ved skovkirken.
11. Næste møde
NB! Ekstra møde:
Mandag den 3. juni 2019: Forberedende budgetmøde 2020 (kun for menighedsråd)
Tirsdag den 4. juni 2019, Budget 2020, kun for menighedsråd.
Regnskabsfører Bodil P., Mette Mosgaard og Aksel Boel deltager fra kl. 19.30
Vedr. gennemgang af regnskabet 2018 og drøftelse af budget 2019 – med henblik på en afklaring af
muligheden for delvis medfinansiering af en overenskomstansat præst.
12. Evt.
Forløbet af afskedsreceptionen blev gennemgået og de praktiske opgaver fordelt.
Karen Margrethe læste en kirkeregning fra år 1790 op. Vi fik et godt grin midt i alle de alvorlige tal.
13. Forventningsafstemning vedr. løn
Bodil har haft møde med graverne.
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