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Menighedsrådsmøde,
onsdag den 25. januar 2017, kl. 19:00
i Vedsted Sognegård

Dagsordenstekst:

Protokollat:

Fraværende:

1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Valg til udvalg.

Menighedsrådet besluttede at nedsætte følgende udvalg:

Det tidligere menighedsråd har haft følgende udvalg:
a) Sogneudvalg
b) Gudstjenesteudvalg
c) Økonomiudvalg
Der tages stilling til fortsættelsen af
disse udvalg og der foretages valg til
udvalgene ved beslutning om fortsættelse.

a) Aktivitetsudvalg
Lisa Laila Andersen, Lillian Bjerregaard og
Benthe Kleon Jeppesen blev valgt til udvalget. Udvalget supplerer sig med medlemmer
udenfor menighedsrådet.
b) Økonomiudvalg
Mogens Nørgård, Jesper Nørgaard og Frank
Kiel blev valgt til udvalget.
Udvalgene blev nedsat for perioden 2016 – 2020.

Der aftales en tidsfrist for konstituering Udvalgene konstituerer sig inden menighedsrådsmøi de nye udvalg.
det den 21. marts 2017.

3.

Grøn Kirke – kontaktperson.
Den tidligere formand, Lisbet Nabe
Kristensen, har været kontaktperson til
Grøn Kirke.
Der tages stilling til, hvem der fremadrettet skal være kontaktperson til Grøn
Kirke.

Menighedsrådet valgte Lisa Laila Andersen som kontaktperson til Grøn Kirke.
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Valg af medlem til FDF Aaby-Vedsteds bestyrelse.

Menighedsrådet besluttede, at de ikke lader sig repræsentere i FDF Aaby-Vedsteds bestyrelse.

Menighedsrådet er ikke forpligtet til at
lade sig repræsentere i FDF’s bestyrelse.

5.

Valg af medlem til kirkebladets redaktionsgruppe.

Menighedsrådet valgte Lillian Bjerregaard Christensen som medlem til kirkebladets redaktionsgruppe.

Redaktionsgruppen består, foruden de
2 sognes præster, af 2 medlemmer udpeget af Aaby menighedsråd og 1 medlem udpeget af Vedsted menighedsråd.
Til dette arbejde kan der peges på personer, der ikke er medlemmer af rådet.
På nuværende tidspunkt er Lillian Bjerregaard Christensen valgt.

6.

Forretningsorden.

Forretningsordenen blev godkendt af menighedsrådet.

Menighedsrådets forretningsorden indstilles til godkendelse.
Tillæg til forretningsorden blev tilrettet i forhold til
menighedsrådets beslutninger på menighedsrådsmøDet tidligere menighedsråd har desuden det den 25. januar 2017.
haft et tillæg til forretningsordenen.
Tillægget drøftes og der tages beslutÆndringer i forretningsorden eller tillæg til forretning vedr. tillægget i forhold til det nu- ningsorden skal behandles på to ordinære menighedsværende menighedsråd.
rådsmøder. Derfor behandles tillæg til forretningsorden igen på menighedsrådsmødet den 28. februar
Bilag: Forretningsorden og tillæg til
2017.
forretningsorden
Bilagene bedes gennemlæst inden
mødet. Af tidsmæssige hensyn bliver
bilagene ikke gennemlæst på mødet.
Dog gennemlæses tillægget til forretningsordenen.
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Vedtægter for:
Vedtægterne for:
a) Bygnings- og kirkegårdsudvalg
a) Bygnings- og kirkegårdsudvalg
b) Økonomiudvalg
b) Økonomiudvalg
c) Kirkeværge
c) Kirkeværge
d) Kontaktperson
d) Kontaktperson
e) Kasserer
e) Kasserer
f) Regnskabsfører
f) Regnskabsfører
Vedtægterne indstilles til godkendelse.

blev godkendt og underskrevet.

Bilag: Vedtægt for Bygnings- og kirkegårdsudvalg, økonomiudvalg, kirkeværge, kontaktperson, kasserer og
regnskabsfører
Bilagene bedes gennemlæst inden
mødet. Af tidsmæssige hensyn bliver
bilagene ikke gennemlæst på mødet.

8.

Fastsættelse af honorar for formand,
kirkeværge og kontaktperson.

9.

Revisionsprotokollat om forberedende
revisionsarbejder 2016

Menighedsrådet besluttede følgende honorarer til formand, kirkeværge og kontaktperson:
a) Formand: 19.600 kr.
b) Kontaktperson: 11.800 kr.
c) Kirkeværge: 11.800 kr.

Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2016 samt revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omgang og rapportering
Revisionsprotokollatet er udarbejdet ef- blev gennemgået og efterfølgende underskrevet.
ter anmeldt beholdningseftersyn den
12/12 2016.
Revisionsprotokollatet behandles.
Bilag: Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2016
Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og
rapportering.
Revisionsprotokollatet behandles.
Bilag: Revisionsprotokollat vedrørende
ansvarsforhold, revisionens omgang og
rapportering
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10. Menighedsrådets mødeplan for 2017.
I henhold til § 22 i bekendtgørelse af
Lov om menighedsråd, træffer menighedsrådet beslutning om, hvornår og
hvor, ordinære møder skal afholdes.
Mødeplanen skal offentliggøres i begyndelse af hvert kirkeår.
Der tages stilling til mødeplan for
2017.

Menighedsrådet vedtog følgende mødeplan for 2017:
28. februar 2017
21. marts 2017
18. april 2017 (+syn)
16. maj 2017
20. juni 2017
22. august 2017
19. september 2017
24. oktober 2017
28. november 2017
Menighedsrådsmøderne starter kl. 19:00

11. Abonnement på Kristeligt Dagblad.

Menighedsrådet besluttede, at give abonnement til
Kristelig Dagblad til følgende medlemmer:

Tidligere har valgte medlemmer af menighedsrådet fået et abonnement på
Benthe Kleon Jeppesen
Kristeligt Dagblad.
Jesper Nørgaard
Mogens Nørgård (elektronisk)
Der træffes beslutning vedr. denne ord- Anja Riis Gregersen
ning.
Kordegnen sørger for oprettelsen af de aftalte abonDer er i budget 2017 afsat midler til 5 nementer.
abonnementer.
Prisen på et abonnement er p.t. 3.849
kr./år.

12. Sogneindsamling.
Der er sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts 2017.

Lillian Bjerregaard Christensen blev valgt til at stå
for sogneindsamlingen sammen med Lisbet Nabe
Kristensen.

Menighedsrådet besluttede, at indsamlere under 25 år
Den tidligere formand, Lisbet Nabe
modtager en lille påskønnelse for deres indsats.
Kristensen, har lovet at stå for indsamlingen i 2017. Der vælges 1-2 rådsmed- Beslutningen om en lille påskønnelse gælder for hele
lemmer, der sammen med Lisbet Nabe perioden 2016-2020.
Kristensen kan udgøre udvalget for
indsamlingen.
Der tages stilling til betaling af biografbilletter til indsamlere under 25 år. Beslutningen gælder for hele denne menighedsrådsperiode.
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13. Ansøgning om økonomisk hjælp til
Menighedsrådet besluttede at afvise ansøgningen fra
Mission Afrika Genbrug/Kirkens Kors- Mission Afrika Genbrug/Kirkens Korshær.
hær.
Formanden sender et afslag til Mission Afrika GenMenighedsrådet har i december 2016
brug/Kirkens Korshær. Menighedsrådet ønsker ikke
modtaget en ansøgning fra Mission Af- at støtte annonceudgifter, men vil gerne støtte en
rika Genbrug/Kirkens Korshær om
fremtidig ansøgning med social/diakonal retning.
økonomisk støtte til annonceudgifter i
2016.
De samlede annonceudgifter beløber
sig til 16.171,00 kr. (1/4 = 4.042,75
kr.).
Enslydende ansøgning er sendt til
Aaby, Gjøl og Biersted menighedsråd.
Der tages stilling til ansøgningen.
Bilag: Ansøgning fra Mission Afrika
Genbrug/Kirkens Korshær

14. Ansøgning om tilskud til medlems og
lederuddannelse (KFUM spejderne).
Menighedsrådet har i december 2016
modtaget en ansøgning fra KFUM
spejderne om tilskud til medlems- og
lederuddannelse i 2016.

Menighedsrådet besluttede at støtte KFUM spejdernes ansøgning med 2.259,60 kr.
Kordegnen sender beløbet til KFUM spejderne.

Det samlede beløb der ansøges om udgør 7.532,00 kr. (30% = 2.259,60 kr.).
Enslydende ansøgning er sendt til Aaby
menighedsråd.
Der tages stilling til ansøgningen.
Bilag: Ansøgning fra KFUM spejderne.

15. Ansøgning om leder- og instruktørtilskud (FDF Aaby-Vedsted).

Menighedsrådet besluttede at støtte FDF Aaby-Vedsteds ansøgning med 5.977,80 kr.
Kordegnen sender beløbet til FDF Aaby-Vedsted.
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Menighedsrådet har i januar 2017 modtaget en ansøgning fra FDF Aaby-Vedsted om tilskud til leder- og instruktørtilskud i 2016.
Det samlede beløb der ansøges om udgør 19.926,00 kr. (30% = 5.977,80 kr.).
Enslydende ansøgning er sendt til Aaby
menighedsråd.
Der tages stilling til ansøgningen.
Bilag: Ansøgning fra FDF Aaby-Vedsted

16. Ansøgning om økonomisk støtte til Ve- Menighedsrådet besluttede, at afvise ansøgningen om
sterbølles Rejser med mening.
økonomisk støtte til Vesterbølles Rejser med mening.
Menighedsrådet har i oktober 2016
Kordegnen sender afslag til Ane Katrine Nørgaard.
modtaget en ansøgning fra Ane Katrine
Nørgaard (elev på Vesterbølle EfterJesper Nørgaard var ikke med til at træffe beslutning
skole) om økonomisk støtte til eftervedr. dette punkt.
skolens ”rejser med mening”.
Der søges ikke om et bestemt beløb.
Der tages stilling til ansøgningen.
Bilag: Ansøgning fra Ane Kathrine
Nørgaard.

17. Ansøgning om økonomisk støtte til
MandagsCaféen.

Menighedsrådet besluttede, at støtte MandagsCaféens
ansøgning med 4.468,00 kr.

Menighedsrådet har i december 2016
Kordegnen sender beløbet til MandagsCaféen.
modtaget en ansøgning fra Mandagscaféen om økonomisk støtte til deres ar- Mogens Nørgård var ikke med til at træffe beslutning
bejde.
vedr. dette punkt.
Det samlede beløb, der ansøges om udgør 4.468,00 kr.
Der tages stilling til ansøgningen.
Bilag: Ansøgning fra MandagsCaféen
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18. Indsamlinger i kirken.
Hvor ofte skal der samles ind og til
hvilke formål.
Sognepræsten fremlægger et oplæg til
drøftelse og eventuel godkendelse.
Bilag: Liste over mulige indsamlingsformål samt liste over indsamlinger de
seneste 4 år

19. Husmoder i sognegården.
Der tages stilling til ansættelsen af en
husmoder i sognegården.

Sognepræsten fremlagde et oplæg til indsamlinger i
kirken.
Menighedsrådet drøftede sognepræstens oplæg og foreslog nogle ændringer.
Sognepræsten udarbejder på dette grundlag et nyt oplæg, som sendes ud til menighedsrådets medlemmer.
Indsamlingerne gælder som udgangspunkt for perioden 2016-2020, men kan tages op igen, hvis det ønskes i løbet af perioden.

Menighedsrådet besluttede, at ansætte en husmoder i
sognegården.
Menighedsrådet besluttede desuden, at husmoderen
skal varetage rengøringen af sognegården.
Kontaktpersonen arbejder videre med menighedsrådets beslutning.
Kordegnen opsiger aftalen med Svanen.

20. Computere.

Menighedsrådet traf beslutning om, at Lisa Laila Andersen overtager den ene af Kirkenet-computerne.
Der er indenfor de seneste måneder ud- Den anden Kirkenet-computer stilles op i sognegårskiftet Kirkenet-computer både i præ- den.
stegården og på kirkekontoret.
De to tiloversblevne computere tilhører
Vedsted sogn. De er 3 år gamle og fungerer upåklageligt, de skal blot tømmes
og have windows geninstalleret.
Der træffes beslutning om, hvad der
skal ske med de 2 computere.

21. Orientering fra formanden
a) Det tidligere menighedsråd har
søgt PU om at ændre kirkegårdens afsnit U til kiste/urnebegravelse med sten i plæne. PU
har godkendt ændringerne på
deres møde den 23. november
2016 under forudsætning af, at

Formanden orienterede om punkterne a-f
Punkt f blev drøftet af menighedsrådet og det blev
besluttet, at sætte punktet på dagsordenen til beslutning den 28. februar 2017.
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ændringerne kan afholdes indenfor rammerne af eget budget.
PU har tidligere fremsendt spørgeskemaer vedr. kostprisberegning på kirkegårdene, for at
fastsætte nye takster for 20172020. PU har ikke nået at færdigbehandle de fremsendte
kostprisberegninger og på den
baggrund er det besluttet, at anvende de nuværende takster i
2017. Det er dog besluttet, at
der fra 1. januar 2017 ikke længere skal opkræves betaling for
hækklipning og særskilt lørdagstakst for kiste/urnenedsættelser.
Kirkeministeriet har udarbejdet
et lovforslag ”forslag til Lov
om forsøg i Folkekirken”, som
udgør en ramme for, at menighedsrådene kan afprøve nye organisationsformer, som bl.a. betyder, at de kan skabe – den for
dem hver især – rette balance
mellem de administrative og
kirkelige opgaver m.v. Lovforslaget har høringsfrist den
27. januar 2017.
Aalborg Stift indbyder til konference om kirken på landet,
søndag den 5. marts 2017 kl.
13:30 – 18:00 i Folkekirkens
Hus. Der er frist for tilmelding
den 15. februar 2017. Det koster 150 kr. pr. person at deltage.
Forsikringsenheden har godkendt skader efter tyveri henholdsvis den 18.04.16 og den
19.09.16. Der udbetales erstatning iht. anmeldelser – dog fratrukket en selvrisiko på
6.000,00 kr. pr. skade.
Tanker til overvejelse vedr.
Nytårsfest/sommerfest fremadrettet.
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22. Orientering fra:
Orientering fra:
a) Kirkeværge
a) Kirkeværge: Der er foretaget nogle smårepab) Kontaktperson
rationer. Der har været afholdt overdragelsesc) Kasserer
møde med den tidligere kirkeværge.
d) Bygnings- og kirkegårdsudvalg
b) Kontaktperson: Graveren er tilmeldt de sidste
obligatoriske kurser.
c) Kasserer: Kassereren orienterede om økonomiske forhold.
d) Bygnings- og kirkegårdsudvalg: Der har været afholdt møde i udvalget.

23. Orientering fra præsten

Der bliver konfirmation af 1 konfirmand St. Bededag.
Vedsted menighedsråd har tidligere betalt en bus til
minikonfirmander fra Aabybro, når de har besøgt
Vedsted Kirke. Ordningen fortsætter i foråret 2017,
hvorefter den tages op i menighedsrådet på ny.

24. Orientering om indgåede sager

Intet

Der henvises til DAP

25. Lukket punkt.

Der henvises til den lukkede dagsorden.

26. Eventuelt

Intet
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_________________________
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_________________________
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