Menighedsrådsmøde
Knebel-Rolsø-Agri-Egens
Knebel Sognehus
Torsdag den 19.01.2017 kl.17:00-19:30
Dagsorden / Beslutningsreferat

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
• Dagsorden og referat godkendt.
2. Siden sidst/meddelelser
a . Formanden
• Forslag til Provstiets Kirkepris skal indsendes til Provstiet senest den
01.02.2017. Menighedsrådet indstiller enstemmigt Jørgen Ørgaard.
• Høringsfrist vedrørende forslag til lov om forsøg i Folkekirken er forlænget fra
den 16.01.2017 til den 27.01.2017.
• Orientering vedrørende ny plakat: Grøn Kirke 2017. Intet ønske om at modtage
eksemplar af plakaten.
• Vikarseddel for organist og kirkesanger er udarbejdet iht. mødet den 28.04.2016
i Syddjurs Provsti’s kontaktpersonudvalg.
• Årsmøde for Skole/Kirke Syddjurs finder sted 24.01.2017 kl. 16:30-18:00. Elsa
Holmer deltager.
• Kursus for formænd og næstformænd finder sted den 01.03.2017 i Ebeltoft.
Tilmelding er foretaget.
• Der afholdes temamøde vedrørende Kirkens Kommunikation den 02.03.2017 kl.
18:00-22:00 i Helligåndskirken, Aarhus V. Ingen overvældende interesse for at
deltage i temamødet.
b. Præsten
• Den 02.02.2017 kl. 17:00 afholdes Kyndelmisse Gudstjeneste i Egens Kirke.
Der forventes servering af en kop suppe. Betty og Anni forestår det praktiske.
c. Kassereren
• Budget 2017 er fremsendt forud for mødet, men blev ikke fremlagt/gennemgået.
Hovedtallene er (i kr.):
Basisdrift for de 4 kirker
Engangsbevilling 2017, Agri
Driftsligning, i alt
Egens Kirke, tagreparation
Nedrivning, Forpagtergård
Anlægsligning, i alt
Ligning, i alt 2017

2.545.747
52.904
2.598.651
75.000
600.000
675.000
3.273.651
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Flemming S. Nielsen benyttede lejligheden til at henvise til målsætningen i
Budget 2017 som bør tjene som en velformuleret ramme for Menighedsrådets
arbejde.
Kort orientering og drøftelse om regning/konti og antallet heraf hos lokale
købmænd m.m. Enighed om at begrænse antallet og samtidig sikre korrekt
CVR-nr.
Kassereren godkendt til at foretage de nødvendige omlægninger af kort/konti for
Betty og Anni.
Forslag om justering af det i udkast til vedtægter anførte honorar forhøjes til kr.
3.750. Tiltrådt.
Alarmaftale opsagt. Tiltrådt.

d. Kontaktpersonen
• Vedtægt var udsendt til gennemlæsning inden mødet (se under pkt. 8).
• Kontaktpersonen er tilmeldt kursusforløb.
• Alice Bryder udpeget som suppleant for kontaktpersonen.
e. Kirkeværgerne
• Henvendelse fra højtalerfirma vedrørende højtaler i Vrinners Kirke afvises, da
ingen kender til bestillingen. Sagen afsluttes.
f . Graverne
• Kursus gennemført. Liste med forbedringsforslag – bl.a. e-boks og indsamling af
CPR-numre.
• Abonnement på digital løsning af kommunikation med borgere undersøgt.
Løsningen forekommer praktisabel, men prisforhandling skal gennemføres.
Provstiet kan muligvis anvise delvis finansiering af etableringsomkostninger.
• Nye former for udførelse af grandækning under afprøvning andre steder, bl.a.
med baggrund i arbejdsmiljøhensyn for kirkegårdspersonale. Enighed om at
metoder kan afprøves, når det skønnes aktuelt. Eventuel kommunikation heraf
kan med fordel optages i Kirkebladet.
• Drøftelse af nøgleregnskab. Anni har styr på Agri og tilsvarende etableres for
Knebel. Claus udarbejder, ajourfører og vedligeholder liste over nøgler og
nøglehavere, idet der er behov for nøglelister med kvittering for udlevering og
aflevering.
• Deltager i kirkegårdskonferencen.
• Behov for ansættelse af gravermedhjælper pr. 01.04.2017. Endelig beslutning
skal træffes på næste møde.
g. Aktivitetsudvalget
• Forårskoncert bliver henlagt til Vrinners Kirke den 04.05.2017 kl. 19:30.
Koncerter og aktiviteter vil generelt skifte mellem de enkelte kirker.
• Aktiviteterne i efteråret meddeles på et senere møde og meddeles løbende i
Kirkebladet. Der planlægges bl.a. udflugt til Gl. Estrup og sogneaftener med
ensomhed/nærvær som tema med henblik på understøttelse af ensomme i
sognene.
• Orientering om igangværende turplaner samt i hvilket omfang det skønnes at
være problematisk at lægge ture på hverdage. Sidstnævnte formentlig OK i
forhold til den forventede målgruppe.
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Generelt er input velkomne.

h. Præstegårdsudvalget
• Kort opridsning af arbejdsområder: Nedrivning af forpagtergård (Agri),
Forpagtning (Agri), Præstebolig (Agri), Præstebolig (Knebel).
• Claus Rasmussen indtræder.
i. Kirkegårdsudvalget
• Drøftelse af udvalgets sammensætning, idet Kirkeværgen ikke kan være
medlem af dette stående udvalg, jf. Menighedsrådslovens §17, stk. 1.
• Claus Rasmussen og Bent Caspersen udtræder.
• Flemming S. Nielsen, Birthe Kroer og Alice Bryder indtræder.
3. Opsigelse fra Kirsten Henningsen
• Opsigelse er afgivet med fratrædelse den 31.03.2017.
• Drøftelse af hvorvidt stillingen skal deles ud i 2 ansættelser (kirkesanger og
medhjælper) og/eller vikartimer.
• Kandidater og interesserede eftersøges. Behandles på næste møde.
4. Gravermedhjælperstillingen i Agri-Egens
• Stillingen er ledig fra den 01.04.2017.
• Enighed om opmåling (antal timer) af alle 4 kirker/kirkegårde/udenomsarealer
samt sognehus for vurdering af det reelle behov for medhjælpertimer, herunder
også rengøring. Sagen haster. Alice Bryder sætter i gang hurtigst muligt
sammen med Birthe Kroer.
5. Zonemøde afholdt den 17.01.2017
• Forplejning for mødet udgør kr. 478,00. Enighed om at regning videresendes til
Helgenæs Menighedsråd for at sikre ligelig fordeling af omkostninger.
6. Lokal Distriktsforening (Foreningen af Menighedsråd på Djursland og Mols)
• Hvis man vil have indflydelse på, hvad den lokale Distriktsforening skal lave i de
næste 4 år, bør man overveje at stille op som kandidat til bestyrelsen og møde
op til generalforsamlingen.
• Alice Bryder fremsender yderligere information herom.
7. Kristeligt Dagblad til Menighedsrådets medlemmer
• Bevilling af abonnement (E-avis og/eller papirudgave) til de af Menighedsrådets
medlemmer, der er interesserede.
• Abonnement træder i stedet for f.eks. kørselsgodtgørelse.
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8. Gennemgang af vedtægter
• Vedtægter for kontaktperson, kirkeværge (Knebel-Rolsø), kirkeværge (AgriEgens), kasserer, sekretær, kirke-kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg og
forretningsorden var udsendt til gennemlæsning inden mødet.
• Enighed om at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg med henblik på
udarbejdelse af Menighedsrådets samlede vedtægter til forelæggelse på næste
ordinære møde. Udvalget består af Elsa Holmer, Elisabeth Carstensen og Alice
Bryder.
9. Eventuelt
• Kirkekalkningsabonnement på Agri og Egens kirker er opsagt. Kalkning
undersøges nærmere.
• Plant håb i Reformationsåret, evt. i forbindelse med Agri Kirke og Juniorkoret.
• Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp kan ske til kirsten@lukins.dk i Rønde
afdelingen.
• Eventuelt behov for at kigge på diverse IT-abonnementer – særligt i forhold til
budgettet.
• Oda Skov Andersen og Elisabeth Carstensen indtræder i Valgbestyrelsen.

Næste møde er aftalt til den 09.02.2017 og den 02.03.2017
i Knebel Sognehus kl. 17:00-19:00

Den 19.01.2017,

Betty Højgaard
Præst

Alice Bryder

Elisabeth Carstensen

Formand

Næstformand

Oda Skov Andersen

Flemming S. Nielsen

Kasserer

Sekretær
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Claus Rasmussen

Bent Caspersen

Kirkeværge, Knebel-Rolsø

Kirkeværge, Agri-Egens

Birthe Kroer

Elsa Holmer

Kontaktperson

Aktivitets- og Kirkebladsudvalg

Kopi af referat sendt til:
Referatet er uploadet til Den Digitale Arbejdsplads af Flemming S. Nielsen.
Hjemmesiden: grith.mortensen@gmail.com
Regnskabkontoret, Mette: mhg@km.dk
Regnskabskontoret, Jena: jenso@km.dk
Betty Højgaard: beh@km.dk
Alice Bryder: bryder.alice@gmail.com
Elisabeth Carstensen: eliscars@hotmail.com
Oda Skov Andersen: odaskovandersen@gmail.com
Flemming S. Nielsen: soelvstad@me.com
Claus Rasmussen: nulfor@post.tele.dk
Bent Caspersen: skovkvaegmols@hotmail.com
Birthe Kroer: birthekroer@gmail.com
Elsa Holmer: elsa@elsaholmer.dk
Lene Duun: lduun@post.tele.dk
Anni Agerschou: agri-egens@mail.dk
Alice Bonde Nielsen: abod@via.dk
Erik Buus: ebuus@get2net.dk
Søren Erik Dam: sed@molsportalen.dk
Stig Tang Petersen: stigtang@mail.dk
Inge Dalsgård Johansen: jensingemols@gmail.com
Ina Kyhl Andersen: inaandersen9@hotmail.dk
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