Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag den 24. september 2019
Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 22/08/19 – godkendt
Gitte har fulgt op på flg. spørgsmål til regnskab 30.06.19:

Beløbet på konto 223110 på formål 40 Kirkegården er affaldsdepotet i Rakkeby. Kr. 55.000,Beløbet på konto 227040 på formål 40 Kirkegården er skadedyrssikring (Nomus) kr. 5.250,Beløbet på konto 80.512310 kr. 67.586,- er vedr. tårnet arkitektregning.
3. Siden sidst:
a. Formanden
Forslaget om egenfinansiering af 50% af en 100% præstestilling blev desværre ikke vedtaget. Derfor
skal vi nu søge om en 50% præst. Provstiet forventer, at ligningsbeløbet til næste år bliver det samme
som i år.
b. Kasserer – Finn gennemgik de væsentlige udgiftsposterne siden sidste møde, hvilket der ikke var
yderligere kommentarer til. Der skal søges 5% midler til projektet vedr. olietanken i Tæbring.
c. Kontaktperson – Jens er stoppet og er i arbejdsprøvning andet sted.
d. Aktivitetsudvalg
Sogneudflugt til Viborg med 34 deltagere forløb rigtig godt.
Hjemmeværns orkesteret spiller gratis i Karby 02.12.19.
Foredrag i marts 2020: Smilets ambassadør.
e. Præsterne – 15 konfirmander, som bl.a. lige har været på cykeltur mellem de 6 kirker.
Det er meget positivt, at kirkegængerne flytter sig.
Der skal måske kigges på antallet af kirkegængere i de enkelte sogne?
Kan der sættes nogle tiltag igang? Kirkebus, ”tale pastoratet op” som værende ét, hvor vi skal bruge
kirkerne på tværs af sognene.
4. Rakkeby kirke
Der har været besøgende fra Helsingør domkirke, som var meget imponeret over, at kirkegængerne er
begyndt at ”flytte sig” og landsbyen de 7 sogne.
5. Tæbring kirke
Besøg fra Døstrup og omegn, som ligeledes var begejstret for informationen om de 7 sogne/kirkelivet
og fortælling om Tæbring Kirke samt besøg i Karby.
Der er en rør skade i gangarealet fra kapellet, som nationalmuseet skal ind over. Eva søger om 5%
midler.
Vedr. den gamle olietank undersøger Eva, om tanken skal fjernes.
Arkitekt Bjarke Sørensen har visualiseret et forslag om fjernelse af bænken under pulpituret, så der
bliver et større friareal. Der sættes en løsbænk ud til siden. Der skal arbejdes videre med dette forslag.
Finn O forslog at der trækkes et kabel til en rum termostat. (godkendt)
6. Karby kirke
Arbejdet med tårnet skrider godt fremad. Fugning er godkendt at arkitekten, John Stenkjær, som følger
projektet nøje.
Næste byggemøde: 02.10.19 kl. 13.30
Klaus og Niels Kr. Lynggaard har aftalt at mødes næste gang, der er et kraftigt regnvejr ifm. drænet fra
P-pladsen overfor kirken.
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7. Præstegården
Karen Margrethe har fået råd fra kraftvarmeværket om, at rumtemperaturen ikke kommer under 14 gr.
Det styres manuelt i de enkelte rum. Ligeledes lukkes der for det varme vand for at spare på
udgifterne.
Karen Margrethe undersøger om bygningen er bevaringsværdig og mulighederne for udlejning.
8. Menighedsrådsvalg 2020
Der er positiv stemning for at arbejde videre med forslag om at lave en anden struktur. Fælles besluttende
råd med underudvalg. Ellen og Bodil deltager i en arbejdsgruppe, hvor Christian er tovholder.
9. Ny præst
Der er indkaldt til fællesmøde i Redsted fredag 04.10.19 kl. 15.
10. Næste møde: 22.10.19
11. Evt.
Eva opsiger ”No-mus” aftalen.
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