Vojens, den 2. juli 2019

Referat af offentlig menighedsrådsmøde
i
Vojens Sognegård

Onsdag den 26. juni 2019 kl. 14.00
Dagsorden

Beslutninger

Underskrift af protokol
fra sidste møde

Protokol underskrevet

Sager til beslutning
1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Meddelelser fra præsterne

Ditte Freiesleben ønsker, at få et beløb
afsat i budgettet til foredrag, ekstra musik
f.eks. i forbindelse med gudstjenester og
eventuelle andre aktiviteter.
Menighedsrådet godkendte, at Ditte
Freiesleben må bruge konto, formål 3705 i
regnskabet, budgetteret med kr. 25.000,00,
til disse aktiviteter

3

Evaluering af eventuelle aktiviteter

4

Fremadrettede aktiviteter
Godkendt ansøgning fra Syd- og
Sønderjyllands Politi vedr. Sankt Hans aften
Aktivitetsoversigt vedlægges

Formanden takkede de frivillige hjælpere
for stor hjælp ved afvikling af Sankt Hans
aften.
Det var en rigtig dejlig og sjov aften for
både børn og voksne og der var mange
fremmødte
Aktivitetslisten blev gennemgået.
Menighedsrådet godkendte, at organisterne
må arrangere en koncert med Haderslev
Drengekor i Vojens kirke i år 2020, pris kr.
9.000,00.
Honoraret skal tages af organisternes
samlede budget på kr. 25.000,00

5

6

7

8

Lone Lundsgaard foreslog, at der
ansættes en kommunikationsmedarbejder i
tresognspastoratet.
Sættes på som et punkt ved næste
tresognspastoratsmøde
Besøg af kirkegårdskonsulent Ole Daugaard
Ole Daugaard gav en spændende
vedr. evt. renovering af kirkegården
gennemgang af kirkegården, og kom med
Ole Daugaard kommer kl. 15.30
forslag til kirkegårdens fremtidige
udseende.
Menighedsrådet følger op på Ole
Daugaards forslag.
Det betyder, at sagen tages op på
kirkegårdsudvalgets dagsorden.
Menighedsrådet afventer indstilling fra
udvalget
Referat fra budgetmøde med
Formanden gav en orientering om
Haderslev Domprovsti
Provstiudvalgets besøg angående budget år
Vedlagt
2020.
Der var forståelse for, at vi skal have
samme ligningsbeløb, som i år.
Der kommer en endelig afgørelse senere
Invitation til Landemode på
Tilmelding til Stiftsmødet:
Harmonien i Haderslev
Borghild Larholm, Vinnie Jensen, Ruth
for præster, menighedsrådsmedlemmer og
Jespersen, Lene Johansen, Preben
ansatte med ægtefæller
Holmberg, Ditte Freiesleben, Anne Lise og
Fredag den 6. september kl. 15.30
Peter Borch, Pia Nissen, Anna From
Tilmelding til kordegnen senest den 19. august. Bliver tilmeldt 19. august
Program vedlagt
Fremsendt tilbud om luftfoto af kirkens
Menighedsrådet takker nej tak til tilbuddet
område

9 Skoven

Formanden orienterede om, at der igen er
kommet klager fra naboerne angående
rågerne.
Formanden vil indkalde naboerner til et
orienteringsmøde.
Menighedsrådet godkendte, at resten af
skoven kan fældes til efteråret, og vil
senere blive genplantet.

Orienteringssager
10 Orientering af kirkebladsudvalg

Der er bestilt 260 flere kirkeblade, som
manglede ved første omdeling

11 Orientering af kirkegårdsudvalg

Der blev omdelt et referat fra sidste møde i
kirkegårdsudvalget.
Punkter fra synsforretningen behandles

12 Orientering ved formanden

først i kirkegårdsudvalget og dernæst i
menighedsrådet
Intet at bemærke

13 Orientering ved kontaktperson

Orientering

14 Nyt fra medlemmerne

Der var spørgsmål fra kassereren vedr.
omkostningsbilag.
For en god ordens skyld vil vi præcisere, at
det ikke er tilladt at lade familie/venner
vikariere/tjene penge på afløsning af
personalets arbejde.
Der kigges på gaveregulativet
Tilmelding til kursus i ”Inspiration til
visionsarbejde”
Preben Holmberg, Borghild Larholm,
Vinnie Jensen tilmeldes

15 Eventuelt

Ref: Gunvor Steensbeck Hansen

Lukket møde

Dagsorden
1

Orientering ved kontaktperson

2

Eventuelt

Beslutninger

Følgende deltog:
Finn Lykkeskov, Preben Holmberg, Lene Johansen, Vinnie Jensen, Ruth Jespersen, Ruth Jespersen,
Britta Skovgård-Simonsen, Ditte Freiesleben, Lone Lundsgaard
Medarbejder repræsentant: Anne Lise Borch
Fraværende med afbud: Niels Dalsgaard

