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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 20-08-2019 17.00-20.25 Møde nr. 7-2019
i Kirkebakkehuset

Afbud: Pernille

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

Dagsorden

Beslutning
Sange: Joan

1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1 Godkendt

2. Godkendelse og underskrift
af referat fra sidste møde.

Ad 2 Godkendt

3. Rapport 2. kvartal 2019 v/
kasserer og regnskabsfører
(Bilag medsendt til
medlemmerne)

Ad 3 Gennemgået og godkendt

4. Forslag til kompetenceplan Ad 4 Godkendt og er gældende.
for økonomiske dispositioner
for kontaktperson v/ Olav
Tornøe. (Bilag medsendt til
medlemmerne)
5. Høringssvar afgivet til
Ad 5 Orientering om officielt indgivet høringssvar til
Haderslev Stift af formanden Haderslev stift vedr. indsigt og udsigt ved As Kirke.
i sommerferien ang.
Menighedsrådet er enige i det fremsendte.
Kirkeholmvej 10. (Bilag
foreligger på DAB
medsendes)
6. Behandling af sag forelagt af
Haderslev Stift ang.
Dispensation fra lokalplan
ang. Bygningshøjde for
lager A/S Palsgaard. (Bilag
foreligger på DAB og
medsendes)

Ad 6 Menighedsrådets vurdering er, at en ny bygning med
beskrevne placering ikke vil påvirke omgivelserne ved As
Kirke i meget negativt omfang i fht. til indsigt og udsigt ved
kirken.

7. KM informerer om it-udgifter, Ad 7 Taget til efterretning
der fremover skal varetages
af menighedsrådet (Bilag
foreligger på DAB)
8. Ansøgning til
provstiudvalget om bevilling
til renovering af
badeværelse i
præstegården. Synsudsat
ved provstesyn 2018. (Bilag
eftersendes inden mrmødet, når alle overslag er
kommet fra håndværkere)

Ad 8 Et enigt MR har vedtaget at søge om bevilling til
renovering af badeværelse.

9. Offentligt mr-møde med
”årsberetning” 18-09-2019
kl. ?: Form, indhold og
tilrettelæggelse.

Ad 9 Forslag om at det kan ligge i forbindelse med
høstgudstjeneste med efterfølgende frokost eller andet
arrangement til næste år.
Dato fastholdes i år.
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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 20-08-2019 17.00-20.25 Møde nr. 7-2019
i Kirkebakkehuset

Afbud: Pernille

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

Dagsorden

Beslutning
Søren laver liste med punkter
Olav laver billedserie

10. Evaluering af arrangementer Ad 10
a) Morgensang i
a) Fint forløb
sommerperioden 2019
Ad 11
b) Folk skal selv have stol med, skal noteres i annonce.
Kaffe/te: Ellen, Joan og Inge, Ellen sørger for krus
Småkager: Joan, kører med Hans
c) MR-medlemmers deltagelse c) Senest tilmelding til Søren 22. august
og tilmelding via formand til
Landemode i Haderslev 0609-2019
d) Klakring kl. 9: Kaffe - Rita, As kl. 10.30: Sandwich,
d) Høstgudstjeneste
Juelsminde kl. 16: Vin
e) Klakring: Rita laver kaffe
e) Kirkevandring
11. Kommende arrangementer
b) Friluftsgudstjeneste 01-092019

12. Meddelelser fra formand og
udvalg m.fl.:
a) Genautorisation af personer
med adgang til Kirkenettet
inden 15-09-2019
b) Budgetsamråd i provstiet
04-09-2019
c) Tidspunkt for besøg m/
besigtigelse, orientering og
erfaringer vedr. varmepumpe i præstegården.
d) Info fra Bibelselskabet
e) Forkerte gudstjenestetider i
Horsens Folkeblad

Ad 12
a) Søren fornyer nødvendige adgange
b) Inge og Rita deltager i Løsning
c) Præstegårdsudvalg, Jan og Søren samt provstiets arkitekt
finder ny dato
d) Nyoversættelse af biblen. Jan og Marianne undersøger
om relevant at tilbyde skolerne.
e) Søren kontakter HF.

f) Præstesekretær er fastansat. Ny køkken- og
rengøringshjælp er begyndt.
Olav tager billeder af forskellige bordopstillinger, som kan
vælges, for klar information til assistent.
g) Medd/Orientering v/ andre: g) Tidligere brugt plasticmaling i Juelsminde våbenhus skal
skrabes af. Kirsten Trampedach, Nat.Mus. sender rapport
Natmus-konsulent besøg
vedr. kalkning i Juel. og Klak samt materiale, som tidligere er udarbejdet.
Klakring: Der skal laves en prøvekalkning, som skal stå en
periode inden fuld kalkning.
Den syvarmede anbefales, som allerede besluttet, ikke at
blive benyttet pga. sodafgivelse til vægge og loft.
Generelt varsom med udluftning i kirkerne om sommeren,
pga øget fugt ved store temperaturforskelle
f)

Orientering v/
kontaktperson: Ansættelser

13. Eventuelt

Ad 13 Inge opretter konto ved bageren.
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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 20-08-2019 17.00-20.25 Møde nr. 7-2019
i Kirkebakkehuset

Afbud: Pernille
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Dagsorden

Beslutning
Hans: Det skal overvejes om glødepærer skal skiftes til LEDsparepærer. Æstetikken for nye pærer skal undersøges,
tillige pris og holdbarhed mv. Evt. udskiftning kirke for kirke.
Rita: Kedeleftersyn præstegård: Oliekedel i dårlig stand, men
brænderen ok.

Juelsminde, den 20-08-2019

underskrifter

