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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 22-10-2019 17.00 -21.00 Møde nr. 9-2019
i Kirkebakkehuset

Afbud:

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) Datoforslag til menighedsrådsmøder mv. 2020 (Bilag
til medlemmerne.)

Ad 3 Godkendt med rettelser.

4) Opsamling og status vedr.
synsarbejder 2019. Bilag
sendt til medlemmerne.

Ad 4 Gennemgået og taget til efterretning.

5)

Ad 5. Sagen drøftedes, og der var tvivl om flere forhold, som
ønskes afklaret. En tilkendegivelse fra medlemmerne viste,
at et flertal inden beslutning ønsker at få undersøgt, om
midlerne kan omprioriteres til andre formål. Et mindretal
ønsker, at midlerne bruges til etablering af klokkestabel eller
lignende passende placering.
RG undersøger, hvad det vil koste at få den gamle klokke
anbragt passende, synligt og sikkert.
IBJ undersøger de konkrete forudsætninger, som de tildelte
LAG-midler oprindeligt er bevilget under.

Drøftelse af forslag om
bygning af klokkestabel til
ophæng af gammel
kirkeklokke ved Klakring
kirke. (Bilag sendt til
medlemmerne.)

6) Drøftelse af afholdelse af
møder og arrangementer i
forsamlingshuse. (Bilag
sendt til medlemmerne)

Ad 6 Aktivitetsudvalget vurderer, hvilket arrangement der kan
gennemføres i forsamlingshuset i Klakring under de
nuværende lydforhold: Mikrofon, forstærker, højttalere,
teleslynge, projektor og skærm. Evalueres efterfølgende.

7) Evaluering af arrangementer Ad 7
a godt besøgt.
a) Koncert Janne Mark 29-09-19
b udmærket aften, uheldigt at det ikke var annonceret i AKJ
b) Møde i mr-samarbejde i Skjold kirkeblad.
3-10-2019
c Rigtig god koncert – dygtigt kor
c) Koncert m KorDania 06-10-19
d Stor tilslutning.
d) Hvide busser 8-10-2019

8) Kommende arrangementer
a) Børnegudstj. 31-10-19 16.30
b) Syng dansk-sangaften på
Hellebjerg 31-10-19 19.00
c) Karen Blixen og kristend. 5-1119
d) Maleriudstilling 10-11-19
e) Babettes gæstebud 12-11-19
f) Liturgioplæg v/ Jan 19-11-19

Ad 8
a-f aftaler og planlægning ok.

9) Meddelelser fra formand,

kontaktperson og udvalg.
a) As kirkes næromgivelser
b) Kirkegårdstruck / løvsuger
c) Henv. om pynt på skovkrg.

Ad 9
a Der er ikke noget nyt i sag, hvor rådet har udtalt sig.
b Godkendt at graver og formand bytter truck til løvsuger.
c taget til efterretning.
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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 22-10-2019 17.00 -21.00 Møde nr. 9-2019
i Kirkebakkehuset

Afbud:

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

Dagsorden

Beslutning

10) Orientering v kontaktperson. Ad 10 Stilling som organist stadig ledig, men der er fundet en

ekstra tilkaldevikar.
JJ varetager værtindefunktion v. menighedsrådets møder.
11) Medd. / Orientering / andre

12) Eventuelt.
13) (Lukket punkt) Referat fra
besigtigelse af
varmepumpe-anlæg og
oplæg til drøftelse om
indhentning af
beslutningsgrundlag. Bilag
eftersendes til
medlemmerne.

14 (Lukket punkt) Udvælgelse af
håndværkere til renovering af
badeværelse i As præstegård.
Bilag sendt til medlemmerne.
medlemmerne).

Juelsminde, den 23-10-2018

underskrifter

Ad 11 MD orienterede om børnegudstjeneste m allehelgensarrangement i samarbejde med spejdere og flere
parter.
Ad 12 Ad 13 Provstiudvalget anmodes om tilladelse til at
menighedsrådet kan benytte et firma med såvel stor teoretisk
viden og mange års praktisk erfaring med komplekse anlæg i
gamle huse. Herunder varmepumpefunktion sammen med
bestående centralvarmeanlæg. Og at dette omfatter såvel
rådgivning, projektering, tilsyn og aflevering.
De to præster forlod mødet under beslutningen

Ad 14 provstiudvalget har anmodet om tilbud i stedet for
overslag for så vidt angår murer- og vvs-arbejdet. De
pågældende anmodes om at afgive tilbud, og sagen tages
op på næste møde.
De to præster forlod mødet under beslutningen.
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