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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 26-03-2019 17.00 –21.10 Møde nr. 3-2019
i Kirkebakkehuset

Afbud: Pernille

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

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1 Godkendt

2. Godkendelse og underskrift
af referat fra sidste møde.

Ad 2 Godkendt

3. Udmåling af nye gravsteder i Ad 3 Godkendt
skovkirkegården. PU har
meddelt bevilling. (Forslag
medsendt som bilag)
4. Forelæggelse og godkendel- Ad 4 Godkendt med bemærkninger. Regnskabet afleveret
se af regnskab 2018. Regn- 26.03.19 kl. 18:11:09
skabsfører deltager i mødet.
(Bilag eftersendes til medl.,
når regnskabet er færdigt)
5. Opfølgning og prioritering af
opgaver efter syn 2019,
Færdiggørelse af økonomisk overblik samt
ansøgning til budget for
synsarbejder 2020. (Til
provstiet inden 1-04) (Bilag
til medl.)

Ad 5 Oversigt over synsopgaver, version 18.03.19, blev med
få tilpasninger godkendt til indsendelse til provsti.

6. Udskiftning af plæneklipper i Ad 6 Godkendt at købe alternativt tilbud fra Husqvarna.
As Præstegård til sæsonen.
7. Nedsættelse af urne uden
for hverdage (Bilag til
medlemmer)

Ad 7 Ønske om ændring af kirkegårdsvedtægt:
Urnenedsættelse på søndage kan kun finde sted, hvis dette
kan indpasses i personalets tjenester.

8. Færdiggørelsen af vision og
målsætninger efter mødet 202-’19, jf. mr-mødet 5-02’19. Forslag til struktur jf.
mødets konklusioner:
Arb.gr 1: Inddragelse af
frivillige i kirkens arbejde.
Arb.gr 2: Ændring af
udvalgsbeføjelser, ajourføring
af vedtægter hertil, delegering
af budgetdele.
Arb.gr.3: Ny formulering af
AKJ - vision og -mål
Arb.gr.4: Relations arbejde og
forberedelse af mr-valg
(Igangsættes efterår ’19)

Ad 8 Drøftet. Køreplan:
Vedr. arb.gr. 1, på nuværende tidspunkt mangler der ingen
frivillige. Frivillige spørges ved konkrete opgaver.
Vedr. arb.gr. 2, udsættes til beslutning i nyt menighedsråd.
Vedr. arb.gr. 3, nuværende formulering tages som et punkt
på kommende menighedsrådsmøde, hvor det besluttes, om
det skal justeres eller nyformuleres og processen.
Vedr. arb.gr. 4, opstart efter sommerferien at tale med emner
for næste valg. Kandidatliste skal være klar i foråret ’20.
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Drøftelse af rammer og
kommissorier for arbejdsgrupperne
Ad 9 Det er besluttet, at den 7-armede lysestage tages væk
9. Forslag om at den 7-armede fra alteret og opbevares i sikret skab.
lysestage tages af alteret i
Klakring kirke.
Ad 10
10. Aftaler og opgaver vedr nye Højskoleeftermiddag 7. maj vedr. ny udstilling i KBH, såfremt
foredragsholder giver positivt tilsagn i april.
arrangementer:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Salmesangsaften Klakr. 28-03
Koncert i Klakring 2-04
Filmkoncert As 9-04
Sangeftermiddag, KBH 23-04
Korkoncert As 6-05
Korets forårskoncert 23-05
Sogneudflugt 26-05

f Ellen har lavet aftale med Jørgen Blume vedr. vin.
g Søren fortæller om kartoffeltyskerne på vej til Frederiks Kirke.

Ad 11 Intet at bemærke.
11. Evt. Bemærkninger og
spørgsmål til udsendte udvalgsreferater siden sidst.
12. Meddelelser fra formand og
udvalg.

13. Orientering v kontaktperson

14 Orientering/ andre

Ad 12 Drøftelse med Hedensted Provsti om indkøb af biler til
kirkegårdene i Hedensted, Tørring (ladvogne) og AKJ
(kassevogn).
Ny ferielov på vej, der får økonomisk konsekvens.
Strikkeklubben, stor succes med dåbsklude, pause med
strikning af dåbsklude, pga. stort lager. Lokaler og garn
stilles gerne til rådighed i forbindelse med strikning til kirkelig
organisation.
Ad 13 Præstesekretær godt i gang.
Der har været afholdt kursus i nyt kalendersystem ”Kaboo”.
Nyt kursus udbydes til dem, der ikke kunne deltage i første
omgang. Helle er administrator på kalender og Berit er på
hjemmeside.
Ad 14 Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling 10.03.19:
16.007,- i indsamlingsbøsser, 1.889,- på kirkens mobilepay
samt indsamlede midler direkte på Folkekirkens Nødhjælps
egen mobilepay.
Konfirmandarrangement Luthers Nøgle 30.03.19 har vi god
opbakning fra frivillige.
Ad 15 Intet at bemærke.

15. Eventuelt.
16. (Lukket punkt)
Ny organisering af rengøring og
køkkenarbejde i Kirkebakkehuset
(Bilag til medlemmerne)
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Juelsminde, den 26-03-2019

underskrifter
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