Fuglebjerg – Tystrup – Haldagerlille
menighedsråd

13. februar 2018

Dagsorden og referat
til menighedsrådsmøde tirsdag den 13. februar 2018, kl. 18.30
1. Fraværende / bemærkninger
a.

Fraværende
Birgitte Johannesen og Thyge Brandt

b.

Bemærkninger til dagsorden
Nye punkter
3m : MobilPay
3n: Dato for kirkesyn’
3o: Ny provst

c.

Bemærkninger til referat af tirsdag den 9. januar 2018
- punkt 4 f. Det drejer sig om en ny klokke til Fuglebjerg kirke
Ingen bemærkninger

2. Økonomi
a.

b.

Budgetønsker modtaget
Budgetgruppen udarbejder et forslag til budget. Budgetgruppen består af : Marianne, Jens,
Otto og Ole
Ansøgning om betaling af nodelære og klaverspil i 1 år
- En god kirkesanger kræver, at man kan noder. Bl.a. ved indlæring af nye
salmer og sange
- Undervisning vil foregå i fritiden
- Vil efter modtaget undervisning kunne spille til gudstjenester f.eks. i
Fugleparken
- Pris 370 kr. pr. time, svarende til 1.850 pr. måned
- Budgetønske til 2019
Budgetgruppen behandler ansøgningen

c.

Dansk Høredesign Scantone
- Modtaget tilbud på teleslynge og højtaleranlæg til konfirmandlokale og
Mødelokale
Vi accepterer tilbuddet fra Scantone. Dorthe tager kontakt til firmaet

d.

Revisionsrapport fra revisionsfirmaet BDO
- Kasseeftersyn af 2. november 2017 med bemærkninger
- Der er i Thyges ansættelseskontrakt fejlagtigt anført forkert løngruppe
- Forslag til besvarelse til revisor:
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Bemærkningen tages til efterretning og noterer, at der udfærdiges et
opdateret ansættelsesbevis
- Referat fra dette møde sendes til regnskabsfører, Hanne Stegmann, som
ligger dokumentet ind i dataarkivet under årsregnskab 2017
Taget til efterretning
e.

Reparationer på orglet i Haldagerlille kirke
- Svar på ansøgning til Næstved Provsti om frigivelse af beløb fra egne frie
midler
- Skal udgiften være en driftsudgift eller skal vi anvende egne frie midler?
Udgiften afholdes som driftsudgift og iværksættes snarest af Jens

3. Aktuelt
a.

Nyt fra aktivitetsudvalg
Intet nyt

b.

Forslag til nye nummertavler til salmenumre
- Forslag kan medbringes
- Otto har billeder af håndværkslavede tavler
Udsættes til næste møde

c.

Forslag om at menigheden står op og synger en eller flere salmer
Vi vedtager at synge første og sidste salme stående

d.

Nedsættelse af budgetgruppe
Forslag: Marianne, Jens, Otto og Ole
Gennemgår indkomne budgetforslag sammen med Hanne Stegmann
Forslaget vedtages

e.

Bespisning ved menighedsrådsmøderne?
- Af hensyn til tidspunkt
- Skaber en ekstra god stemning
Forslaget prøves af i tre måneder. Jens og Dorthe står for det næste gang.
Mødetidspunktet ændres til 17.45.

f.

Takkekort fra Carl Ejner Madsen
Takkekort forelagt

g.

Tak for julegaven fra Birgitte
Takken modtaget

h.

Årets 2. pinsedagsgudstjeneste i parken på Gunderslevholm
- Ønsker vi at deltage ?
- Hvem ønsker at deltage i planlægningen ?
Brev fra Rikke Milan Nielsen er vedhæftet
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Vi deltager i arrangementet. Marianne og Ole Rasmussen tilbyder at hjælpe.
Ole giver besked til Rikke Milan, at vi deltager
i.

Næstved kirkegårde
- orientering om analysering og oprydning i menighedsrådets
anlægsaktivitetsstyring
- Næstved Provstis bemærkning
Tages til efterretning

j.

Ansøgning om nedlæggelse kapel
- Svar fra Næstved Provsti
Provstiudvalget ønsker møde med menighedsrådet om sagen.
Ole har foreslået Provstiudvalget at mødet afholdes onsdag den 21. februar 2018, kl.
10.00, i Fuglebjerg kirke. Har grundet ferie i provstiet ikke fået svar endnu

k.

Rammetid for kirkesanger
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søn- og helligdag:
Det giver 25,5 time og 70%

Fast fridag
Fast fridag
10.30-14.00
10.30-12.00 samt 16.30-20.30
10.30-14.00 samt 15.00-18.00
10.30-14.00
08.30-12.00 samt 14.30-17.30

Et enigt Samdriftsudvalg indstiller denne rammetid til menighedsrådets
godkendelse
Rammetid
Inden ansættelse på deltid skal menighedsrådet og kirkesangeren aftale en rammetid. Rammetiden
er de ugedage og tidsrum, inden for hvilke arbejdstiden placeres.
Betegnelsen dækker altså over det tidsrum, hvor de planlagte og de ikke-planlagte tjenester og
kirkelige aktiviteter kan placeres.

Taget til efterretning
l.

Kirkegårdskonference
- I Nyborg den 8. marts 2018
- Program er udsendt
- Er nogen interesseret i at deltage
Graverne deltager. Ingen fra menighedsrådet ønsker at deltage

m.

MobilePay
Vi vil ikke anvende MobilePay for indeværende

n.

Dato for kirkesyn
Lørdag den 3. Marts 2018, klokken 09:00

o.

Ny provst i Næstveds vestlige distrikt
Ny provst i Næstved Provstis Vestlige Distrikt, pr. 1. April 2018 er Anna Helleberg
Kluge
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4. Nyt fra udvalg
a.

Præsten
Intet nyt. Præsten fraværende

b.

Kirkeværgerne
- Fuglebjerg
Der har været indbrud i graverhuset. Der er stjålet maskiner og værktøj for cirka
100.000 kr.
Graverhuset sikres med en bom. Otto iværksætter anskaffelse af bom
- Tystrup og Haldagerlille
Problemer med varmestyring i Haldagerlille kirke. Der er taget hånd om sagen. Jens
har kontaktet montør

c.

Kontaktperson
Kontaktperson gør opmærksom på, at kirkebladet fejlagtigt oplyser, at høstofret går
til julehjælp. Det er i stedet menighedsplejen, der modtager høstofret. Dette bliver
oplyst i det kommende kirkeblad
Endvidere skal det korrekte beløb for indsamlingen i Haldagerlille kirke også oplyses
i næste kirkeblad

d.

Medarbejderrepræsentanten
Alle 3 kirker er lige blevet hovedrengjort. Oplyst gennem Ole

e.

Nyt fra graverne
Intet nyt. Ej til stede

f.

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Vi vedtager at indhente tilbud på ny klokke til Fuglebjerg kirke: G1 (diameter =
103,8 cm, vægt = 635 kg)

g.

Præstegårdsudvalg
Der er indsat nye vinduer i konfirmandstue og tekøkken.

h.

Kirkeblad
Intet nyt

i.

Børne- og ungeudvalg
Intet nyt

j.

Udvalg til diakoni
Der kan bestilles transport hos Nygaards Busser til sommergudstjeneste, for
Fugleparken, i Tystrup kirke, i lighed med sidste år

k.

Orgeludvalg
Der har været afholdt møde med arkitekt og leverandør i kirken, vedr. placering og
maskering af højtalere, placering af orgel og degnestole. Drøftelse af ny belysning i
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loftet over det nye orgel
l.

Kasserer
Tyveriet fra graverhuset er opgjort og anmeldt

5. Eventuelt
a.

Punkter til eventuelt
- Gudstjeneste i Tystrup den 1. juli 2018
- Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp er den 11. marts 2018. Tilmelding til hjælp i
forbindelse med indsamlingen skal ske til Jens
- Jens indkøber stumtjener til Tystrup og Haldagerlille kirker
- Punkt til næste møde: Skiltning ved Luthertræer.

6. Dato for næste møde
a.

Tirsdag den 20. februar 2018, kl. 18.30 – visionsmøde i Fuglebjerg Præstegård (Marianne
og Dorthe sørger for forplejning)

b.

Tirsdag den 13. marts 2018, kl. 17:45. Ordinært menighedsrådsmøde
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