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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 05-02-2019 17.00 -

Møde nr. 2-2019

i Kirkebakkehuset, salen

Afbud: Olav Tornøe

Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden.
2)

Beslutning
Ad 1 Godkendt

Godkendelse og underskrift Ad 2 Godkendt
af referat fra sidste møde.

3) Drøftelse af færdiggørelsen
af vision / målsætninger
efter heldagsmødet 2-022019.

Ad 3 Drøftet. Det videre forløb tages op på næste møde. Det
skal overvejes, hvordan vi bedst kommer videre til konkrete
beslutninger om de drøftede forhold.

4) Drøftelse og beslutning
vedr. henvendelse fra
Ældresagen om oprettelse
af vågetjeneste (bilag til
medl.)

Ad 4 Drøftet. Menighedsrådet meddeler Ældresagen sin
støtte til initiativet og iværksættelsen, men kan pt. ikke stille
med personer til at indgå i kursus og i arbejdet.

5) Beslutning om honorarer for
funktioner i menighedsrådet
gældende for 2019 (Bilag til
medl.)

Ad 5 Vedtaget at følge kassererens fordelingsnøgle af
22.01.19. Årsbeløbet udbetales, men omreguleret, da januarhonorar er udbetalt efter 2018-sats.

6) Anskaffelse af batteri-stangklipper til kirkegårdene (jf.
APV – Arbejdsmiljøforhold).
Pris ca. 5000 kr.

Ad 6 Godkendt at anskaffe batteri-stangklipper. Det skal
undersøges, om der er modeller på vej, så der kan opnås
praktisk fordel ved brug af samme batteritype til flere
maskiner .

7) Udskiftning af slidt plæneklipper til frugthave og
udenomsarealer ved
præstegården.

Ad 7 Beslutning der skal anskaffes ny plæneklipper.

8) Henvendelse fra
Ad 8 Drøftet. Menighedsrådet stiller os positive over for
jazzklubben ”Sea-side” om
henvendelsen og vil gerne være med i planlægningen af
et evt. samarbejde om en
koncert. JSJ og JT deltager i møde med jazz-klubben.
jazz-kirkekoncert i
Juelsminde kirke fredag
aften før pinse 2019 som del
af klubbens jazzpinsefestival (Bilag til
medlemmerne)
9) Overvejelser om inddragelse
af frivillige uden for
menighedsrådet til at
varetage praktiske opgaver
ved løbende kirkelige
aktiviteter.

Ad 9 Drøftet. Der hvor der er et behov for inddragelse er det
en god ide at tilknytte frivillige, fx kirkekaffe eller
fællesspisning. Allerede involverede mr-medlemmer i
arbejdet har ansvaret for kontakt og information til de aktive
frivillige uden for menighedsrådet.

10) Videre proces, afklaring og
ansøgning om budgetbeløb

Ad 10 Præstegårdsudvalget og SK går videre med
processen.
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Dagsorden

Beslutning

til nyt varmeanlæg i
præstegården i As.
Ad 11
11) Evaluering af arrangementer Det er besluttet, at de stående udvalg fremadrettet sender
a) Koret Unoderne 8-01
referater fra møder ud til alle menighedsrådsmedlemmer.
b)
c)
d)
e)
f)

Konfirm forældremøde15-01
Konfirm forældremøde16-01
Filmaften 22-01
Målsætningsdagen 2-02
Fortællereftermiddag 5-02

g) Kommende arrangementer
a) Årstidssange trioen 19-02
b) Fællesspisning 27-02
12) Meddelelser fra formand,

kontaktperson og udvalg.

Ad 12
a Kirkeværger tænker ”synsruten” igennem sammen med
Hans forud for synsdagen.

a) Kirkeværger forbereder plan for
rundgang v. syn sammen med
graver.
b) Haderslev Stift meddeler deres
godkendelse af mindre ændring af lokalplan i Klakring
(bilag til medlemmerne).

b Orientering om ændring af lokalplan i Klakring.

c) Højvandesikring i Juelsminde
via digelaug. Kirkens
involvering heri. (Bilag til
medlemmerne)

c Hedensted Kommune iværksætter proces for etablering af
højvandesikring. Menighedsrådet indbudt, men tvivl om
kirkens grund er omfattet. Det skal afklares, hvor højt vandet
ifølge højdekoterne kan komme til at gå op mod kirken i
Juelsminde i stormflodstilfælde.

d) Vedr. tavle og projektor i Kbh.

d Der kommer et tilbud vedr. tavle, det skulle gerne nå at
komme med til syn.

e) Overgang til arbejdsmiljømæssig mindre belastende arbejdsform for granpyntning fra efteråret 2019.

e Godkendt at gå over til den nye form for grandækning.
Orientering af gravstedsejere via en lille artikel i kirkebladet.
f taget til efterretning.

f)

Orientering v/ kontaktperson
g

g) Medd. / Orientering / andre
Ad 13 Børnemøbler til As og evt. Klakring anskaffes.
13) Eventuelt.

Ad 14 Der arbejdes videre med ansøgning om bevilling fra
14) (Lukket punkt) Opmåling
provstiet og derefter med opmåling af yderligere område til
og markering af nyt område i udvidelse af skovkirkegårdens urnegravsteder.
skoven, Juelsminde Kirkegård. (Bilag til medl.)
15) (Lukket punkt) Ansættelse

af præstesekretær efter
indstilling.

Ad 15 Helle Sørensen er ansat som ny præstesekretær pr
01.02.2019.
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Dagsorden

Juelsminde, den 5-02-2019

underskrifter

Beslutning

