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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Møde pr MAIL 13.til 24-03-20

Møde nr. 3-2020

Intet fremmøde (Corona-forh)
Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning
Indstilling: Mødeformen godkendes på baggrund af KM’s
Corona-vejledning og for rettidig behandling af sager.
Af hensyn til ubetvivlelig sagsafgørelse foreslås, at medlemmerne returnerer kopi af denne dagsorden til formanden med
jeres stillingtagen anført her i beslutningskolonnen ud for
hvert enkelt sagsnummer og med ét af disse udtryk i forhold
til den anførte indstilling:1) Stemmer for. 2)Stemmer imod.
3)Stemmer ikke.
Sekretær og formand udarbejder efterfølgende beslutningsreferat, og indkomne tilkendegivelser fra medlemmerne
gemmes til referatet efterfølgende er underskrevet.

2. Godkendelse af referat
udsendt fra sidste møde.

Indstilling til godkendelse.

3. Haderslev Stift sender
projekt vedr. forlængelse af
dige på stranden inden for
fredningen ved As Kirke til
høring i menighedsrådet.
(Bilag til medlemmerne)
Haster

Sagsbemærkninger: Sagen er en for-høring af stiftet/ mr i
forhold til et påtænkt beskyttelsesprojekt mod
oversvømmelser i As. Projektet er velbeskrevet, og den
kirke-relevante del af projektet består i en forlængelse af et
bestående græsbegroet dige i højde max. 1 m, hvoraf den
sydligste del vil blive placeret på strandengen under As Kirke
på kommunens grund, men inden for kirkefredningens
område.
Indstilling:
I betragtning af det planlagte diges lave højde, dets
græsbegroning og forventet begrænsede betydning for det
landskabsmæssige udtryk, anser menighedsrådet projektet
for værende acceptabelt for As Kirkes omgivelser.

4. Behandling og godkendelse
af regnskab 2019. (Bilag til
medlemmerne)

Indstilling: Menighedsrådet tager det afsluttende regnskab
for den fælles AKJ-kirkekasse til efterretning og godkender
det til indsendelse (1-04-20) til provstiets videre behandling.
Kasserer og formand bemyndiges til at formulere evt.
medfølgende forklaringer eller noter.

5. Kirkegårdsudvalget sender
udkast til reviderede
kirkegårdsvedtægter for
AKJ-kirkegårdene til
efterfølgende godkendelse i
Provstiudvalget (Bilag til
medlemmerne)

Indstilling: I betragtning af en lang og dybtgående behandling
i kirkegårdsudvalget og med graveren og herunder med
sproglig og begrebsmæssig koordinering med de almindelige
standardbreve fra GIAS indstilles forslaget godkendt og
sendt som AKJ-forslag til endelig godkendelse i provstiet.
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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Møde pr MAIL 13.til 24-03-20

Møde nr. 3-2020

Intet fremmøde (Corona-forh)
Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden
6. Kontaktperson sender
forslag til ajourført og
revideret personalepolitik
(Bilag til medlemmerne)

Beslutning
Indstilling: Forslaget godkendes.

7. Forslag til præcisering af
Indstilling: Forslaget godkendes til indføjelse i
menighedsrådets gældende menighedsrådets forretningsordenen.
forretningsorden. (Bilag til
medlemmerne: Gældende
forretningsorden og forslag
til ny formulering af punkt)

8. Opfølgning og evt. kommentering af opgaver vedtaget
ved syn 2020 samt
ansøgning til budget for
synsarbejder 2021. (Bilag:
Oversigt og opsummering af
overslag over SYNsarbejder
besluttet ved syn 10-11-0320 til medl.)

Juelsminde, den 24-03-2020

underskrifter

Indstilling: Oversigten godkendes som AKJ-kirkernes
oversigt over synsarbejder til budget 2021 med tilføjelsen, at
de angivne prisoverslag udskiftes med tilbuds- eller
overslagspriser, når disse foreligger fra håndværkerne, samt
at opgaver anført med betegnelsen projekt behandles og
indsendes senere og ikke indgår i sammentællingen.

