Vojens, den 3. december 2019

Referat af offentlig menighedsrådsmøde
i
Vojens Sognegård

Onsdag den 27. november 2019 kl. 16.00
Dagsorden

Beslutninger

Underskrift af protokol
fra sidste møde

Underskrevet

Sager til beslutning
1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 Valg af formand
jf. menighedslovens § 8 stk. 3
(hemmelig afstemning)
På valg er Finn Lykkeskov
3 Valg af næstformand
jf. menighedslovens § 8, stk. 3
(hemmelig afstemning)
På valg er Preben Holmberg

Finn Lykkeskov blev genvalgt

4 Valg af kirkeværge
jf. menighedslovens § 9, stk. 1
På valg er Preben Holmberg

Preben Holmberg blev genvalgt

5 Valg af kasserer
jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2
På valg er Britta Skovgård-Simonsen

Britta Skovgård-Simonsen blev genvalgt

6 Valg af sekretær
jf. menighedsrådsloven § 9 stk.4

Skal ikke vælges
Kordegnen er sekretær

7 Valg af kontaktperson
jf. menighedsrådslovens § 9, stk.5
På valg er Preben Holmberg

Preben Holmberg blev genvalgt

Preben Holmberg blev genvalgt

8 Valg af bygningskyndig
jf. menighedsrådslovens § 9, stk.8
På valg er tømrermester Ole Gregersen
9 Valg af underskriftsberigtiget
jf. menighedsrådslovens § 9, stk.9
På valg er Finn Lykkeskov og Britta
Skovgård-Simonsen
10 Valg af medlemmer til
kirkegårdsudvalget
På valg er Borghild Larholm, Ruth
Jespersen, Lene Johansen, Vinnie Jensen,
Britta Skovgård-Simonsen (sekretær)

Ole Gregersen blev genvalgt

11 Menighedsrådsvalg år 2020
Tidslinje for ordinære valg vedlægges

Det kommer vi til at kigge en del på

12 Meddelelser fra præsterne

Skal vi have jordvarme i Vojens kirke ?.
Preben Holmberg undersøger sagen og tager evt.
kontakt til Stiftet m.m.

Finn Lykkeskov og Britta Skovgård-Simonsen blev
genvalgt

Alle blev genvalgt

Plejehjemmet aflyser tit gudstjenester
Præsterne vil forsøge, at tage kontakt til Kaj Ross
Hansen i håbet om, at de frivillige kan hjælpe
Hjælp til Facebook?
Dækning af varmerist i kirken
Flyt håndsprit fra altertavlen ud i præsteværelset
Ditte Freiesleben og Niels Dalsgaard følger op på,
om der er brug for en Booster, hvis nettet ikke
virker i sal 1
13 Evaluering af eventuelle aktiviteter

14 Fremadrettede aktiviteter

Alt er gået godt

Der er ikke meldt så mange til kirkefrokost
Aktivitetsudvalgsmøde:
den 9. januar kl. 8.30 til kl. 10.00
15 Kirkens 100 års jubilæum
Rasmus Bjørn og Børge Ravn kommer med et
oplæg til menighedsrådet om en præstetavle
Altertavlen burde restaureres til jubilæet
16 Danske Bank har bedt om legitimation På grund af EU lovgivning (hvidvaskning)
på hele menighedsrådet
skal alle bestyrelsesmedlemmer aflevere kopi af pas
Man bedes derfor medbringe 2 slags
eller kørekort og sygesikringskort
legitimation til mødet
(pas og sundhedskort)

Der vi blive taget fotokopi til indsendelse
til banken
Bilag vedlagt
17 Provstiudvalget har godkendt
Taget til efterretning
ansøgning om 5% midler til
udskiftning af tagrender på kirken
Kr. 76.822,85
Bilag vedlagt
18 Provstiudvalget har godkendt
Taget til efterretning
årsregnskab 2018
Bilag vedlagt
19 Orientering om flyglets tilstand
Bilag vedlagt

20 Koncert forslag fra organisten
år 2020
Bilag vedlagt
21 Orientering om Vojens kirkekors
deltagelse i gudstjenester
Bilag vedlagt

Vi skal være obs. på, at flygelet skal skiftes inden
for en overskuelig årrække, da træet har slået sig.
Vi renoverer det for kr. 3.600,00.
Preben Holmberg giver Irene Larsen besked om
beslutningen
Godkendt af menighedsrådet

Irene Larsen vil gerne have mikrofoner til koret.
Mht. blå korplakat. Flot plakat, kunne man tilføje
”kirke” efter Vojens, så man ved, hvor koncerten
er?

Orienteringssager
22 Orientering af kirkebladsudvalg

Kirkeblads udvalgsmøde den 29. januar 2020

23 Orientering af kirkegårdsudvalg

Intet

24 Orientering ved formanden

Vi skal have hørt Flemming Nissen om, hvad der
skal ske med skoven.
Formanden tager sig af det
Vi har haft personalemøde. Det gik godt.
Det kan vi godt gøre jævnlig.
Vi vil gerne være bedre til, at hilse på hinanden og
give hinanden et klap på skulderen.
Personalet sætter meget pris på deres julefrokost, så
den må vi ikke aflyse igen.
(personalets egen julefrokost er erstattet
med en sommerfest)
På næste møde skal der være et punkt, der handler
om, at personale og menighedsråd fremover holder
julefrokost sammen hvert år.

25 Orientering ved kontaktperson

26 Nyt fra medlemmerne

Marianne Nissen ønsker nye stole, som er lettere og
nemt kan rengøres.
Nyborg Strand har nogle flotte stole.
Kunne vi evt. sælge vores nuværende stole
Papir om gavepolitik udleveres og gennemgås på
næste møde

Ref. Ditte Freiesleben/ Gunvor Steensbeck Hansen

Følgende deltog:
Finn Lykkeskov, Preben Holmberg, Vinnie Jensen, Borghild Larholm, Britta Skovgård-Simonsen,
Ruth Jespersen, Ditte Freiesleben, Niels Dalsgaard
Fraværende: Lene Johansen, Lone Lundsgaard
Medarbejderrepræsentant: Annelise Borch

Lukket møde

Dagsorden

Beslutninger

1

Orientering af kontaktpersonen

Orientering

2

Organist situationen

Orientering

3

Regnskabsfunktionen

4

Eventuelt

Formanden orienterede om, at der er indgået en
aftale om seniorordning med kordegnen til
fratrædelse den 30. november 2020
Herunder blev menighedsrådet enige om, at vi
entrere med Haderslev Domsogn vedr.
regnskabsfunktion
Intet

