Nordvestfalster
Menighedsråd

Dagsorden:

324. 2016-17:
Godkendelse af dagsorden

Dato: 25.okt. 2017 kl. 19.

Blad nr. 30

Vålse sognehus

Formandens initialer:

Offentligt
menighedsrådsmøde

GVH

Beslutning:
Pkt. 354 godkendelse af revisionsprotokollat optages som
ekstra punkt.

325. 2016-17:
Fraværende

Martin, Irene og Per er fraværende uden afbud.
Eva forlader mødet kl. 22.00

326. 2016-17:
Bemærkninger til dagsorden

Revisionsprotokollatet

Kort orientering:
327. 2016-17:
Formand
10 bilag vedr. Kippinge kirkespir
1 bilag vedr. Sideniusstenen

328. 2016-17:
Kasserer
329. 2016-17:
Sognepræster

Gunnar fremlægger forskellige brochurer, der er kommet til
menighedsrådet.
Der har været anmodning om aktindsigt. Den er efterkommet.
Kirkegårdstaksterne vil stige med 1,5%, Ulla og Gunnar
besvarer provstiudvalget.
Der er kommet rapporter fra Bevaring Sjælland vedr.
Kippinge og Brarup i forbindelse med løbende
vedligeholdelsesaftale.
Der er kommet regning fra Orehoved Beboerforening på kr.
2.000,- som menighedsrådets andel af Storstrømbroens 80
års fødselsdag.
Der er ved at komme styr på afregningen af Sundby
Præstegård.
Indsamlede midler fra kirkebøssen i Kippinge kan eventuelt
gå til menighedspleje i pastoratet.
Der er DAP-kursus for menighedsrådsmedlemmer i
Sakskøbing den 14. november.
Notat fra konsulentrunde den 21. september 2017 på Nr.
Vedby Kirke vedr. Sideniusstenen. Stenen kan flyttes ind i
kirken, men der skal først undersøges for kalkmalerier. Der
skal udarbejdes et projekt for flytningen af stenen.
Der har været provstesyn mandag den 23. oktober og
provstesynet fortsætter den 26. oktober.
Det forventes, at renoveringen af Kippinge kirkespir starter
omkring den 1. marts 2018, men der må forventes visse
forsinkelser, da det først skal på stiftsmøde i december.
Budgettet er på ca. 11. millioner kr. Der skal tilknyttes en
arbejdsmiljøkoordinator til projektet. Der er på nuværende
tidspunkt anvendt ca. kr. 450.000,- i opstartsudgifter.
Der er endnu ikke afdraget ekstraordinært på præstegården
endnu.
Det tidligere synsudsatte arbejder er ikke afsat i 2017budgettet

Ingen bemærkninger. Der er kommet kvartalsrapport i dag.
På søndag er der reformationsgudstjenester i Kippinge og Nr.
Vedby kirker.
Der er halloween gudstjeneste den 31. oktober
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Dortes arbejde er strammet op, så 50% af stillingen skal dreje
sig om det diakonale arbejde.
Dorte har været på Rifbjergskolen i forbindelse med
konfirmandundervisning.
Der bliver gang i julegudstjenesterne for skoleeleverne.
Formiddags højskolen slutter den 9, november.

330. 2016-17:
Kirkegårdsudvalget

331. 2016-17:
Præstegårdsudvalget

Der har været hærværksskader på Brarup og Stadager kirker
i sommer.
Flagstængerne er rettet op.
Gunnar arbejder løbende med kirkegårdskort.
Gravstedsaftalerne er blevet gennemgået af Skovbodata.
Inventarlisterne skal opdateres.
Olav den Hellige bliver smurt til foråret.

Der skal indkøbes reol til Evas hjemmekontor.
Der er opsat varmepumper i præstegården og i kontorerne i
Vålse.
Der skal opsættes akkumuleringsbeholdere ved
præstegården og kontorerne i Vålse.
Der skal gerne snart styr på Evas elregning.
Gunnar opfordrer til at udvalget anvender Ulla som sekretær.

332. 2016-17:
Aktivitetsudvalget
333. 2016-17:
Personaleudvalget

334. 2016-17:
PR-udvalget

Vi har haft en i 4 ugers virksomhedspraktik.
Der er ansat en gravermedhjælp i 3 måneder. Mona og
Henning var med i ansættelsesudvalget for personalet.
Der er på udvalgsmøde drøftet Coop-kort, sprøjtekurser til
graverer. Det er taget til efterretning, at man ikke har nået at
klippe hække på Gyldenbjerg. Vi satser på at
granpålægningen kan afsluttes til første søndag i advent.

Der er ønske om, at Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned
frem for hver 3. måned.
Menighedsrådets indlæg til nyhedsbrevet sendes til Ulla.
Der er kommet 3 nye likes på facebook.
Det indstilles til menighedsrådet, at der kommer
vejrbestandige kasser til nyhedsbreve på kirkegårdene.
Gunnar gør opmærksom på, at der ikke er budgetteret med,
at Sognenyt udkommer hver måned i avisen.
Det er tanken, at Sognenyt og Nyhedsblad udkommer
parallelt med samme indhold.
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Drøftelser & Beslutninger:
335. 2016-17:
Kippinge kirkespir. (GVH)
a) Valg af 2 repræsentanter, der
Punktet ønskes udsat til næste møde.
kan deltage i byggemøder m.m. og
træffe beslutninger på vegne af
menighedsrådet.
1 bilag
b) Forslag om honorering af de 2
valgte repræsentanter
1 bilag
c) Forslag om ansættelse af
Arbejdsmiljøkoordinater i
forbindelse med renovering af
spiret, og godkendelse af
rådgivningsaftale med Museum
Lolland-Falster
3 bilag
d) Fondsansøgning til
renoveringen. Forslag om bevilling
til arkitektfirma til udarbejdelse af
materiale
1 bilag
336. 2016-17:
Godkendelse af Takstregulativ og
vedtægt. (GVH)
1 bilag
337. 2016-17:
Automatisk døråbning ved Brarup
Kirke, indstilling fra Kirke- og
kirkegårdsudvalget: Det indstilles
til menighedsrådet, at der, når der
kan findes finansiering, installeres
automatisk døråbning i Brarup.
(GVH)
1 bilag
338. 2016-17:

Der er en positiv indstilling til forslaget, men punktet ønskes
udsat til næste møde på grund af manglende oplysninger.

Punktet udsættes til næste møde.

Det vedtages at bevillige kr. 9.500,- + moms til arkitektfirma til
ansøgning af fonde.

Udsættes til næste møde

Det vedtages.
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Forslag vedr. indkøb af
kontorartikler, (GVH)
1 bilag

Det vedtages.

339. 2016-17:
Indstillinger fra aktivitetsudvalget:
(IMBJ)
a) Aktiviteter for efteråret 2017 til
godkendelse
1 bilag
b) Budget for aktiviteter 2017 til
godkendelse
1 bilag
c) Godkendelse af bevilling på kr.
3.500,- til kammerkor i Kippinge
den 26. april 2018 St. Bededags
aften.
340. 2016-17.
Diakonmøde den 16. nov. 2017.
Bevilling af kørselsgodtgørelse.
(GVH)
1 bilag
341. 2016-17.
Kollektindsamlinger. Oversigt over
hvem vi indsamler til og evt.
ændringer. (GVH)
342. 2016-17.
Bispevisit. Forslag til datoer. (GVH)
1 bilag

Godkendt

Godkendt

Udsættes til næste møde

Dorte melder 3 personer til, der arrangeres samkørsel.

Udsættes til næste møde.
Der skal forelægges en oversigt over, hvem der indsamles til.
Videre diskussion overføres til lukket møde.

Onsdag den 10. januar kl. 19.
Onsdag den 21. februar kl. 17.
Onsdag den 7. marts kl. 19.
Gunnar sender datoer til biskoppen.

343. 2016-17.
Kvartalsrapport

Kvartalsrapport gennemgået og underskrevet. Ulla lægger på
DAP.

344. 2016-17.
Julekomsammen. Forslag til

Udsættes til næste møde.

354. 2016-17
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Revisionsprotokollat og
revisionspåtegning.

Note 1. Det tages til efterretning, at det ikke har været muligt
at afstemme den udbetalte løn til SKAT.
Note 2. Menighedsrådet vil forsøge at finde oplysningerne og
udarbejde manglende biregnskab.
Note 3. Kollektregnskaber medtages i kommende regnskab.
Note 4. Der har ikke været bemærkninger.
Note 5. Det tages til efterretning.
Note 6. Det tages til efterretning.
Note 7. Det tages til efterretning.
Note 8. Vil blive tilrettet.
Revisionsprotokollatet for regnskab 2016 er forelagt
menighedsrådet.
Revisionspåtegning er forelagt.

345. 2016-17.
Evt.

Ekstra ordinært møde

19.oktober 2017

Henvendelse vedr. et billede af kalkmalerierne i Brarup kirke,
som vi kan få, hvis vi selv henter det på Skive-egnen. Kaj
henter det.
Mandag den 13. november kl. 15 i Vålse.

