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GVH

Dagsorden:

Beslutning:

294. 2016-17:
Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

295. 2016-17:
Fraværende

Afbud fra Laila Brix Madsen, Eva Hein, Irene Anders, Per
Christian Larsen.
9 tilhørere

296. 2016-17:
Bemærkninger til dagsorden

Ingen bemærkninger

Kort orientering:
297. 2016-17:
Formand

Gyldenbjerg Kirke har været udlånt til Wawes.
Dorte har haft sølvbryllup. Dorte takker for hilsenen fra
menighedsrådet,
Meddelelse fra provstiet, at de har taget til efterretning, at
menighedsrådet ikke har kunne overholde fristen for
budgetbidrag 2018
Det er afklaret, at vi godt må lave mad til arrangementer, da
det er under bagatelgrænsen.
Der er kommet indbydelse til høstgudstjeneste fra
menighedsrådsforeningen.
Invitation fra Lollands Kommune til reception efter
bispevielsen. 3 fra menighedsrådet deltager.
Der mangler afdrag på lån fra Gias, det bliver bragt på plads
Takstregulativ er vedtaget ved provstiet
Der har været valg til provstiudvalget.
Meddelelse fra provstiudvalget om, at projektet vedr. taget på
Kippinge Kirke er vedtaget og sendt videre til Stiftet med
anbefaling af, at det gennemføres. Provsten har anbefalet, at
vi søger råd hos Nysted Menighedsråd omkring
arbejdsmiljøforholdene omkring renoveringsprojektet.
Der har været budgetsamråd i provstiet, og vi får uændret
ligningsbidrag.
Der er foretaget ombudgettering for 2017, så
aktivitetsbudgettet er forøget med ca. 6000 kr.
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298. 2016-17:
Kasserer

Kasserer har ikke noget

299. 2016-17:
Sognepræster

Sognepræsten har lavet spørgeskema i forbindelse med
kirken på landet. Der forventes svar på spørgeskemaerne i
løbet af september 2017. Der er fokus på Sammenlægning af
sogne.
Der er høstgudstjenester i denne måned. Den helt store
gudstjeneste er i Gyldenbjerg Kirke i forbindelse med
Storstrømbroens jubilæum.
Begge præster får praktikanter, og præsterne vil bede om, at
der bakkes op om praktikanterne.
På søndag er der bispevielse.

300. 2016-17:
Kontaktperson
301. 2016-17:
Kirkegårdsudvalget
302. 2016-17:
Præstegårdsudvalget
303. 2016-17:
Aktivitetsudvalget

Ingen bemærkninger.

Kirkegårdsudvalget har været rundt her til aften, og
kirkegårdene ser godt ud.

Der skal samles op på løse ting.

Højskolen fungerer fint. I det nye år startes i kirken.
Højskolen flyttes fra torsdag til tirsdage.
Der er reformationsgudstjeneste i Nr. Vedby
I Brarup er der Halloween, og denne tradition har eksisteret
siden 2001.
Aktivitetsudvalget er klar med lidt servering ved
nytårsgudstjensterne.
Der afholdes Mortens aften med spisning i Vålse, især for
børnefamilierne. Og der indføres brugerbetaling som forsøg.
Det indstilles til menighedsrådet, at der St. Bededag bruges
3000 kr. til et kammerkor.
Der er tanker om udendørsgudstjeneste i samarbejde med
Ønslev-Eskilstrup på Møllebanken.
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Der er også tanker om babysalmesang samt
handicapgudstjeneste.
Formanden foreslår en menighedsudflugt til næste år, og
eventuelt et arrangement i fritidsområdet i grusgraven. Og
også forslag om en større forårskoncert. Formanden beder
også om et aktivitetsbudget for 2018.

304. 2016-17:
Personaleudvalget
305. 2016-17:
PR-udvalget

Ingen bemærkninger

Der er kommet 8 likes på facebook siden sidst, så Christina
foreslår, at vi bliver bedre til at lægge gudstjenester og andre
aktiviteter lpå facebook,
Nyhedsbrevet vil fremover komme hver 2. måned i stedet for
hver 3. måned.

Drøftelser & Beslutninger:
306. 2016-17:
Installering af varmpumper i
kirkekontorer.

Det besluttes at installere varmepumper i præstegård og
kirkekontorer i Vålse. Pris 48.600,- inkl moms. Bodil kontakte
Ole Bengtson.

307. 2016-17:
Drøftelse af redaktion og
redigering af Nyhedsbladet og
Sogne Nyt v. GVH

Christina beder om at få udsat punktet, da PR-udvalget ikke
har fået drøftet det nærmere. Punktet udsat.

308. 2016-17.
Indkøb af kontorartikler m.v. GVH.

Formanden opfordrer til, at kontorartikler bestilles gennem
Ulla, eller at det undersøges, om det kan skaffes billigere
gennem Ulla,

309. 2016-17.
Formanden foreslår punktet udsættes.
Drøftelse af, hvor går skellet
mellem Kg-og PA-udvalgene? GVH.
310. 2016-17.
Aflønning af Kontaktperson og
kirkeværger. GVH.
311. 2016-17.
Drøftelse af ens ringetider ved
gudstjenester. GVH.

Udbetaling af honorarer til kirkeværger og kontaktpersoner
ophører pr. 31. august 2017, da stillingerne ikke har et
faktuelt indhold.

Det ve tages, at 1. ringning foretages ½ time før
gudstjenesterne i alle kirkerne.
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Dagsorden:

312. 2016-17.
Drøftelse af lørdagsdåb. GVH.

313. 2016-17.
Nedskrivning af garanti på Brarup
kirkes tag. GVH.
314. 2016-17.
Markering af 100 års fødselsdage.
GVH.
315. 2016-17.
Godkendelse af regnskab 2016.
GVH.
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Spørgsmålet lægges i udvalg. Udvalget består af begge
præster, Gunner V. Huge, Laila Brix Madsen og
administratoren. Dorte indkalder til første møde.

Det vedtages at garantien nedskrives fra 10 % til 2%,

God ide. Menighedsrådet og en præst tager ud og gratulerer.

Nordvestfalster Menighedsråd, cvr 36288191, regnskab 2016
afleveret den 30. august 2017 kl. 8.53 er godkendt.

316. 2016-17.
Nordvestfalster menighedsråd, cvr 36288191, budget 2018
Godkendelse af Budget 2018. GVH. bidrag buget afleveret den 30 august 2017 kl. 8.55 er
godkendt.

317. 2016-17.
Fastlæggelse af møder for resten af Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19.00,
Onsdag den 22. november 2017, konstituerende møde, kl.
kirkeåret.
19.00
318. 2016-17.
Registrering af samtlige gravsteder. Det godkendes, at Skovbo data antages til at hjælpe med at
ajourføre gravstederne.
GVH.
319. 2016-17.
Evt.

Ulla indkøber en håndbog for menighedsråd.
Telefon til Ulla er på vej.
Der børe være billeder fra alle kirker på hjemmesidens
”lysshow”.

Vålse den 6. september 2017.

