Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 20. september 2018 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET

Fremmødt: Christian Rønlev Berwald, Benedicte Tønsberg, Arne Højgaard, Gudrun Noesgaard, Jens
Krarup, Niels Larsen, Eva Mogensen, Lisbeth Kristensen, Margit Svenningsen, Arne Silkjær.
Afbud:

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Vedtagelse af budget 2019
Redsted-Hvidbjerg sognes menighedsråd, CVR-nr. 34685711, budget 2019, , Endelig budget afleveret d.
13.-09-2018 10:03. Blev godkendt.
3. Vedtagelse af varmen i Redsted kirke
Varmerapporten og prøveopvarmningen i Redsted kirke er godkendt af MR.
4. Siden sidst
Niels og Gudrun har været til budgetsamråd i provstiet, og derudaf kan udledes at vi har samme midler til
rådighed for 2019. Der er afsat midler til værelsesudvidelse i præstegården.
Har fået midler til betaling af varmtvandsbeholderen i Hvidbjerg.
Stiftet har godkendt at Lysgloben i Hvidbjerg kan betales af arven.
Provstiudvalget har godkendt projektoranlæg i Hvidbjerg kirke som udsmykning, vi afventer stiftets
godkendelse.
Fliserne ved kirken er ikke godkendt til betaling fra arven.
Tilbud på etablering af bænk og mindelund ved Kr. Horsager grav i Hvidbjerg, har MR accepteret.
Lars L. har ferie i 4 uger, Gunhild Olesen afløser i perioden.
Orgler i Redsted og Hvidbjerg er stemt.
Købt et par bøger til oplæsning i henholdsvis Tirsdagshjørnet og Torsdagscaféen.
5. Reparation af tårnuret i Redsted (overslag modtaget)
Tårnuret trænger til reparation. Torben har fået 2 tilbud på udbedring af uret.
Et på ca. 11.000,- for nyt elektronisk ur.
Et andet tilbud på reparation lyder på 15.000,-, men her er ingen garanti for slitage.
Det er vedtaget at arbejdet sættes i gang med et nyt ur.
6. Endelig beslutning om at fjerne samtlige sten i lapidariet
En stor gravsten på et enkelt gravsted, skal sikres mod væltning.
Menighedsrådet har bestemt, at alle ikke fredede eller bevaringsværdige sten i lapidariet skal fjernes fra
kirkegården. Der kommer et opslag i næste kirkeblad ang. beslutningen.
7. Takstblad vedr. priser på begravelser
Takstbladet har givet anledning til endnu en udfordring i forbindelse med gravkastningen.
Jordbegravelse og gravkastning er det samme. Disse poster må ikke opkræves særskilt, men kun som et
samlet beløb ud fra takstbladet. Ekstra weekendtillæg må kun opkræves, hvis entreprenøren opkræver dem.
Det skal rettes til i en ny prisoversigt i pastoratet, som gælder i hele pastoratet.
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8. Samarbejdspapir fra provstiet
Det var med på budgetsamrådet, så det blev udsat til en ny omgang aftale med menighedsrådet og provstiet.
Samarbejdspapiret bliver rundsendt sammen med referatet.
9. Nyt fra præsterne
Ang. høstgudstjeneste, så vil man gerne fremover kun have en, måske med spisning.
I forbindelse med lørdagsdåb. Så er det menighedsrådet opfattelse, at dåben er optagelse i menigheden. MR
opfordrer til at lørdagsdåb er en gang i kvartalet i pastoratet. Det må så være den kirke hvor det første ønske
kommer.
Snakket med friskolen om et formelt samarbejde med børnemenighedsråd og nogle blokdage. De er meget
positive indstillet, og det har også MR fulde opbakning.
Der bliver taget fat i gravkastningssættet, som endnu ikke er fremkommet.
8. Nyt fra kasserer o.a. (Halvårsregnskab)
Gennemgået halvårsregnskabet, med de mindre afvigelser.
Revisionsprotokolatet vedr. regnskab 2017 blev gennemgået og underskrevet.
9. Ansøgninger fra " Bedre Psykiatri" og "Danske Sømands- og u-landskirker
Bedre Psykriatri søger om tilskud på 2000,- Det ligger ikke i MR budgetramme.
Danske Sømands- og u-landskirker – MR vil gerne være medlem, beløb 500,- kr. år.
10. Gudstjenesten den 18. november (indvielse af lysglobe)
Her bliver indvielsen og dåben af Ebba, til en lidt festligere gudstjeneste med musik af Nadja Broholm.
Gudrun tager kontakten.
11. Nyt fra BARK
Orientering om en pressemeddelelse fra de 7 sogne. Om at Tæbring kirke er åben hele døgnet og man kan
overnatte i shelter eller kirken.
12. Evt.
I forbindelse med salmestudiegruppen, så ville det være en god ide at udvide med ekstra sangaften.
Ombygning af præsteboligen, er bevilliget til 2019. Jens undersøger muligheder for igangsætningen og tegningerne på
projektet. Arne H og Arne P. fra Agerø er med i udvalget.
Sådan nogenlunde forstået: Arne

Silkjær.

Kaffevagter
30. sept. 18 s.e. trin. Redsted kl. 10 – CRB - Margit
7. okt. 19. s.e. trin Hvidbjerg kl. 10 – CRB – Arne H.
4. Nov. Allehelgens dag Redsted kl. 10 – CRB - Jens
18. nov. 25. s.e. trin Hvidbjerg kl. 10 – CRB – Gudrun. Lidt ekstra.
9. dec. 2. s. i advent Redsted kl. 10 – ABT – Menighedsfrokost
Kommende Mødedatoer: Fra kl. 17.00 – 19.00 i Redsted kirkehus
mandag d. 22/10 2018
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