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Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 15.03.2017 kl. 18.30
i Sognegården
Til stede: Frida Guld, Bente Præstiin, Inga Thorsen, Ebbe Andersen, Erling Nielsen, Mai Franck, Ulla
Reipur, Heidi Marker, Birgitte Luck.
01. Godkendelse og underskrift af sidste ref. af 18. 01.2017 (foretaget)
02. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
03. Godkendelse af regnskab
Årsregnskabet 2016 blev gennemgået og godkendt med stemplet 15-03-2017 19:18.
Af regnskabet fremgår det, at kirkegården har frie midler på kr. 13.302.00 og menighedsrådet
besluttede at søge Den fælles Kirkegårdsbestyrelse om anvendelse af dette beløb til delvis
dækning af nye hækplanter på urnegravsteder nr.96 til og med nr. 101 kr.15.810,00 incl.
moms. Det resterende beløb kr. 2.508,00 søges dækket via menighedsrådets frie midler
kr.91.312,00.
Af videreførte anlægsmidler for skur (43.000,00) kr.3.933,00 blev det besluttet at søge provstiudvalget om tilladelse til at anvende dette beløb til delvis dækning af tilbud på maling af
skuret kr. 9.000,00 incl. moms. Det resterende beløb kr. 5.067,00 søges dækket via menighedsrådets frie midler kr.91.312.00.
Af videreførte anlægsmidler for digital kirkegård (15.000,00) kr.5.115,00 blev det ligeledes besluttet at søge provstiudvalget om tilladelse til at anvende dette beløb til delvis dækning af tilbud på digitalt kirkegårdskort kr. 24.750.00 incl. moms. Det resterende beløb kr. 19.635,00
søges dækket via menighedsrådets frie midler kr.91.312,00
Der vil herefter restere kr. 64.102,00 af de frie midler, som menighedsrådet besluttede at søge provstiudvalget om anvendelse til:
Fladskærm med højtalere og trådløs mikrofon til foredragsholdere (i stedet for projektor i loftet) opsættes i sognegården - tilbud incl. moms
kr.
35.043,75
Klargøring af filer Brandsoft (digitale kirkegårdskort) incl. moms kr.
3.000,00
Kabel på kirkegården – tilbud incl. moms
kr.
4.661,25
Udvendig maling af sognegården – tilbud incl. moms
kr.
11.625,00
Rest
kr.
9.772,00
Kr.
64.102,00
Restbeløbet kr. 9.772,00 besluttede menighedsrådet at søge provstiudvalget om anvendelse til
afskærmning af fladskærmen i form af skab med låger og whiteboard.
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04. Behandling og godkendelse af vedtægter for sekretær
Blev vedtaget og underskrevet.
05. Godkendelse af vedtægter for samarbejdet om fælles kirkegårdsdrift v. Erling Nielsen
Godkendt.
06. Præstens punkt
Der er p.t. 11 kommende konfirmander tilmeldt konfirmationen den 27. april 2018 i Uvelse kirke.
Præsten påtænker at benytte sig af det nye dåbsoplysningsmateriale, der er udviklet i samarbejde mellem forskellige kirkelige aktører. Materialet indbefatter bl.a. en dåbsfolder, der henvender sig til nybagte kommende forældre i sognet.
Præsten præsenterede desuden et orienteringsbrev, der henvender sig til dem, der melder sig
ud af folkekirken. Brevet bekræfter udtrædelsen og oplyser samtidig om konsekvenserne ved at
stå udenfor folkekirken.
Ved indflytningssynet i august 2016 blev det pålagt MR at færdigmøblere præstekontoret.
Præsten ønsker, kontoret kan komme til at fungere som kombineret kontor og samtalerum. MR
besluttede at søge 5%´s midler til møblering af præstekontoret. Der søges om kr. 38.000,00.
07. Energimærkning af præsteboligen
Energimærkning af præsteboligen blev forelagt. MR mener, at der er en fejl i investeringsbeløbet til forbedring af efterisolering ved lysskakte, og har derfor rettet henvendelse til energikonsulenten, som ville vende tilbage i løbet af uge 12.
08. Drøftelse af kirketælling iht. brev fra biskoppen af 31.01.2017
Den tidligere praksis med kirketælling genoptages.
09. Fælles kommunikationsmedarbejder
MR har læst og drøftet stillingsopslaget for en fælles kommunikationskonsulet. For tiden ser
MR ikke noget særligt behov for at indtræde i en samarbejdsaftale om ansættelse af en kommunikationskonsulent.
10. Arrangementer og herunder praktiske opgaver i forhold hertil
Den 23. marts kl.19.30 - koncert i kirken med ” Efter skoletid” - kasserer ansvarlig.
Den 29. marts kl. 14.30 - sognemøde ”Mindernes dæmoner” med Hans-Peter Tams – formand
og sekretær ansvarlig.
Den 26. april kl. 14.30 - sognemøde ”Gospel, blues og Elvis” med Gunnar Brønholt – sognegårdsmedhjælper ansvarlig.
Den 7. maj - sogneudflugt. Tilmelding ligger i våbenhuset.
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11. Børnekor
Præsten og formanden har besøgt Blovstrød Kirkes børnekor. MR besluttede at søge midler via
Aktivitetspuljen til opstart af børnekor efter sommerferien. Præst og formand vil besøge Uvelse
skole og børnehave og give en orientering herom.
12. Tilbagemelding af evt. arrangementer, kurser og møder m.m.
Graveren har været på kursus om beskæring og orienterede om nyt kursus som anlægsgartner.
13. Berammelse af menighedsmøde 2017
Udskudt.
14. Udlån af kirken til gospelprøve
Udlån af kirken til gospelkor den 10. juni 2017. MR giver tilladelse, mod at der faktureres for 2
timer til kirketjeneren.
15. Meddelelser fra formanden, næstformand, kontaktperson, kirkeværge, kasserer, sekretær,
medarbejderrepræsentant og evt. andre
Formand:
Formanden sørger for arkivering af de indgående e-mails på DAPén (Den digitale arbejdsplads).
Præsten, formanden og kassereren deltager i et fælles bylaugsmøde den 20. april ”Hvad kan vi
bruge hinanden til”. Byens foreninger/råd medvirker.
Formanden har fået tilsendt pjecer med ” Salmebogens lillesøster”.
Kirkeværge:
Den 21. juni skal kirkegårdsbestyrelsen have møde med graverne om digital plantid, som påtænkes indført fra 1. januar 2018.

16. Eventuelt
Intet.
Mødet sluttede kl. 23:30

Referent: Ulla Reipur

