Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 27.08.2020 kl. 17.00.
Mødested: Graverhuset i Agri.
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Flemming Sølvstad Nielsen (FSN), Søren Erik Dam (SED), Elsa Holmer (EH), Claus
Rasmussen (CR), Bent Caspersen (BC), Elisabeth Carstensen (EC), Inge Johansen (IJ), Lene
Duun (LD)
Fraværende: Oda Skov Andersen (OSA), Per Bach (PB)

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra
sidste møde.
3A. Beslutningspunkt
Kvartalsrapport
3B. Beslutningspunkt.
Byggeregnskab ombygning af
præstegård
3C. Beslutningspunkt.
Afleveringsforretning
præstegård Agri
3D. Beslutningspunkt.
Konfirmandlærer

Godkendt
Godkendt

3E. Beslutningspunkt.
Arbejdstilsyn

3F. Beslutningspunkt.
Præstens Krat

3G. Beslutningspunkt.
Afmelding af olietank
3H. Beslutningspunkt.
Vandværk

Kvartalsrapport godkendt.
Punktet overføres til mødet i september, da
byggeregnskabet endnu ikke er klar.
Afleveringsforretning er foretaget med undtagelse af
smeden, som der laves afleveringsforretning med d. 31.08.
2020 kl. 13.00. Punktet tages på mødet i september.
IJ: Der blev i foråret lavet ny ansættelseskontrakt på
Konfirmandlærer via jobkonsulenten i provstiet. Der skal
derfor laves en formel opsigelse, da vi ikke mere har brug
for ekstern konfirmandunderviser. FSN tager sig af dette.
Der har været uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, som
imidlertid ikke traf noget af personalet hjemme. AT
kommer igen d. 4.september kl. 09.00 på anmeldt besøg.
Der er lavet APV. Nærmere om resultatet af besøget på
mødet i september.
De udgifter, der har været i den langvarige sag med at få
Præstens Krat adskilt fra salget af præstegården i Knebel
skal gøres op, når der er endelig tinglysning, og når vi har
fået faktura fra advokaten. En ny faktura skal præsenteres
for EDC, som lavede tilskødnings-fejlen ved handelen.
Advokat eller landmåler bedes om at få de sidste
underskrifter i hus fra køber. EH sørger for dette.
Der skal foretages afmelding hos kommunen af den
olietank, som vi ikke mere bruger i præstegården i Agri. BC
sørger for afmelding.
Der er kommet opkrævning af oprettelsesafgift på
markvandhane ved den røde lade i forbindelse med salg af
jord. Advokat Louise Grunnet tager sig af sagen.

3I. Beslutningspunkt.
Forberedelse til
valgforsamling
3J. Beslutningspunkt.
P-Plads i Agri
3K. Beslutningspunkt.
Knebel Kirkes tag
3L. Beslutningspunkt.
Kirkesyn
3M. Beslutningspunkt.
Vurderingssyn Agri
Præstegård
3N. Beslutningspunkt.
Politik for indhold på
hjemmeside
3O. Beslutningspunkt.
Budgetsamråd
3P. Beslutningspunkt.
Indsættelsesgudstjeneste

3Q. Beslutningspunkt.
Knebel Kirke. Grundstykke
med hø.
3R. Beslutningspunkt.
Knebel Kirke. Plankeværk.

3S. Beslutningspunkt.
Dyrhøjvej 8.

Opkrævningen har ikke hold i hverken vedtægter eller
lovgivning.
Lokale er bestilt, og forplejning ligeså. Valgbestyrelsen
mødes en halv time før mødet. EH foreslåes som dirigent.
Hans Lunds oplæg skal genovervejes og ændres. EH laver
resumé af sagen til overgivelse til det nye MR.
Punktet overføres til mødet i september. MR
medlemmerne skal have tid til at læse arkitekt Hans Lunds
redegørelse og sammenholde med kirkesyn og provstesyn.
Rapport fra kirkesyn er modtaget fra Anders Glavind.
Punktet overføres til september mødet, da der ikke har
været tid til at gennemlæse rapporten.
Punktet overføres til mødet i september, da rapport fra
provstiets vurderingssyn endnu ikke er modtaget.
MR opfordrer kirkebladsudvalget til at formulere en politik
for indholdet på hjemmeside og facebook-side.
Der er indkaldt til budgetsamråd i provstiet. FSN og OSA
deltager. Dato d. 3. september 2020.
EH, FSN, SED, CR deltager i Knebel. EH og SED påtager sig
oprydning. PB kommer også i Knebel. Resten af MR
deltager i Agri. Der skal reserveres 3 pladser til Annes
Familie i Agri. EH eller Grith tager kamera med. BC hjælper
med oprydning i Agri. Der må være 24 (personer ved
enkelt fremmøde eller par/familier) i Knebel og 31 i Agri.
Personalet skal hjælpe til med at anvise plads.
LD: Der har været aftale med lokal landmand om slåning af
hø, men denne er nu aflyst. Lars Helbo har givet tilbud på
slåning. Tilbuddet accepteres.
LD: Der er kommet en henvendelse fra en nabo, hvor
kirken og naboen har en fælles hæk. Naboen har et ønske
om, at der sættes plankeværk op i stedet for hækken, som
ikke mere er pæn. MR skal jf. forslaget betale for
materialer, mens naboen sætter plankeværket op og
sørger for rydning af hæk. EH og LD laver beskrivelse af
forslaget og overgiver projektet til det nye MR. Forholdene
skal beses, før der træffes afgørelse.
Der bestilles ny, større skraldespand til Dyrhøjvej 8. LD
påtager sig dette. Lejerens søn kan IKKE overtage lejemålet
efter den nuværende lejer, da PU har pålagt MR, at huset
skal sælges så hurtigt som muligt. LD giver besked til
lejerens søn.

Næste møde: torsdag d. 24.september 2020 kl. 17.00 i Graverhuset i Agri.
Noter venligst fremtidige mødedatoer i 2020:
22. oktober og 19. november.

Torsdag d. 27.august 2020

Per Bach
Sognepræst

Flemming S. Nielsen

Elisabeth Carstensen

Formand

Næstformand/Aktivitetsudvalg/Kirkebladsudvalg

Oda Skov Andersen

Elsa Holmer

Kasserer

Sekretær

Claus Rasmussen

Bent Caspersen

Kirkeværge, Knebel-Rolsø

Kirkeværge, Agri-Egens

Inge Johansen

Søren Erik Dam

Kontaktperson/Kirkebladsudvalg

Kirke- Kirkegårdsudvalg

Protokollen er uploadet til Den Digitale Arbejdsplads.

Protokollen er sendt til:
Hjemmesiden, Søren Kirkemann: grafisk@kirkemann.dk
Regnskabskontoret, Mette: mhg@km.dk
Regnskabskontoret, Jena: jenso@km.dk
Per Bach: bachrejs@gmail.com
Jan Schmidt: jsc@km.dk
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
Elsa Holmer: elsa@elsaholmer.dk
Inge Dalsgård Johansen: jensingemols@gmail.com
Søren Erik Dam: sed@molsportalen.dk
Lene Duun: lduun@post.tele.dk
Alice Bonde Nielsen: abod@via.dk
Stig Tang Petersen: stigtang@mail.dk
Ina Kyhl Andersen: inaandersen9@hotmail.dk

