Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d.19. februar 2019 kl. 19
Afbud: Lone, Frede.
Kirkeværge Henning Pedersen deltager i mødet.
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.

Økonomi (ca 30 min)

Renovering af kirken
Kirkegulv: tilbud indhentet til renovering af fugning i nordre sideskib og ved
orglet.
Anna og Henning Pedersen går videre med projektet.
Blikkassen bag kirken: to tilbud indhentet. Vendes med Henning Bakmand ved
næste møde.
Kalkning: Menighedsrådet har set billeder af den nykalkede kirke. Der ses
mange fugtudtrækninger og gule/mørke plamager.
Firmaet Modena som har udført kalkningen er selv kritiske overfor deres
arbejde, da de to lag kalkning, som var bevilliget, ikke er nok til at dække
udtrækningerne. Modena anbefalede fire lag kalkning.
Om to år skal kirken igen have to lag kalkning, hvilket blot til stillads er en
udskrivning på ca. 100.000 DKK.
Bedeslagshammeren: reparation af bedeslagshammeren er blevet udført igen.
Reparatør anbefaler at går den i stykker igen, skal der ses på at finde en ny
løsning.
Understrygning af taget: Da stilladset stod i forbindelse med kalkning af kirken,
har Modena repareret nogle tagsten, men er ikke vendt tilbage ang.
understrygning. Da der ikke er noget gulv ovenpå bjælkerne, er der ikke noget
underlag at sætte stillads/stige op på. Og der kan derfor ikke understryges på
en arbejdsmæssig forsvarlig måde.
Derfor må der vurderes om der i løbet af de næste år, skal lægges nyt tag på
kirken og i den forbindelse gulv ovenpå bjælkerne og understryges.
Præstegården: Et stykke træ er faldet af et vindue på præstegården. Tømrer
Bjarne Andersen kontaktes
Slåen på hoveddørens låsemekanisme trækker sig ikke tilbage når døren låses
op/i. Virker som en defekt fjeder. Tømrer spørges til råds ved samme lejlighed
som vinduet.
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Lønaftale under udarbejdelse: Orienteret.
Abonnement på Stiftavisen: Der er givet besked til udgiver om oprettelse af 3
abonnementer á 80 DKK
Maskiner : ingen problematikker lige pt.
Digitale kirkegårdskort: Anna kontakter SkovboData ang. Pris på samlet
løsning og Henning Bakmand adspørges ved næste møde
3.

Aktiviteter (ca 15 min)

Orientering fra Formandsmøde i provstiet: Orienteret.
Kursus i brug af DAP (Den Digitale Arbejdsplads) 20. februar 2019: Aflyst pga
for få tilmeldinger.
Kontaktpersonmøde i Provstiet (21. februar 2019): Da Lone har influenza kan
hun ikke deltage.
Gravermøde i Provstiet (5. Marts 2019): Da Anna har ferie, sendes Jonas som
substitut.
Folkekirkens Nødhjælp Indsamling (10. marts 2019) :
Vi mødes kl 9.00 i Konfirmandstuen til forberedelse.
Opgaver:
Lis: indsamlingsleder (og har sørget for indkøb af kakao)
Allan: kasserer
Pia Eldrup: adspørges om at bage 50 boller.
Maj-Britt: bager boller, hvis Pia ikke kan.
Dorte informerer konfirmanderne om dagens forløb, varmt tøj og medbring af
cykler.
Syng foråret ind (20. marts 2019)
Vi mødes kl 16. I Forsamlingshuset. Menighedsrådet dækker bord.
Opgaver:
Forsamlingshuset er bestilt og betalt
Lis bestiller kage til ca 80 personer
Dorte giver besked om sangvælger
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4.

Aktuelt (ca 45 min)

Nyt fra Anna :
- Træer på skrænten ønskes stynet: Men pga arbejdsmæssige forhold
indhentes tilbud fra Trolle Valentinsen ang. dette, da skrænten er meget
stejl og grenene skal fires ned.
- Lindetræ med døde grene til højre ved opgangen til kirken, bør trimmes, så
de ikke falder af og udgør risiko for personskade: tilbud indhentes fra Trolle
Valentinsen.
Anbefaling fra landskabsarkitekterne:
- Hækken som omkranser kirken bør fjernes pga udsyn til kirken: Dette
ønskes ikke og det aftales at den i stedet klippes ned i højden.
- Takstræer fjernes af samme grund: Dette ønskes ikke og det aftales at
vurdere om de kan trimmes, på Kirkegårdsgennemgangen i april.
Plantning af juletræ på græsplænen?: på Kirkegårdsgennemgangen i april
vurderes dette.
Fjernelse af lysestager på alteret når kirken ikke er i brug: Enigt menighedsråd
siger god for dette, hvis det ikke er til gene for graver og gravermedhjælper.
Nyt fra Dorte
Råger ved præstegården til stor gene: der søges om tilladelse til nedskydning
af disse.
Børnekor: Orientering.
Nyt fra Birthe
Infotavle trænger til maling og teksten er ikke opdateret.
Birthe laver et forslag til en ny tekst. Medbringer til næste møde.
Bevilling til ny vasketøjskurv til graverhuset. Dette givet.
Nyt generelt
Intet.
5.
Eventuelt
Intet.
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6.

Underskrifter
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