Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted –
Skjoldborg – Kallerup Pastorat

Dato: onsdag, d. 18/4 2018
kl.19.00
I Skjoldborg Præstegård

Fraværende:

Blad nr.

Formands
initial

Dagsorden:
01. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

02. Underskrift af referat fra
14.03.2018

Underskrevet

03. Nyt fra kontaktperson

Karin har overtaget opgaven pr 1. april 2018.
Der har været afholdt møde med den nye og
afgående formand med personalet den 17/4,
hvor alle deltog.
Børge står stadig for at lave plan for
organisterne

04. Nyt fra Unna- Pernille

U-P har sagt op med udgangen af juni 2018.
Sidste prædiken bliver 17/6-18
Har i samarbejde med kollegaer lavet
fordeling af gudstjenester henover
sommeren.
Der har været afholdt generalprøve med
konfirmanderne

05. Nyt fra Aktivitetsudvalget

Intet nyt
Står for planlægning af indvielsen af
sognehuset den 3/6
Der bliver løbende udbedret de planlagte
reparationer. Det undersøges om en
uforudset ekstraudgift på omkring 15.000 kr
kan bevilges sammen med de allerede
bevilgede 5% midler.
Der plantes ny hæk.
Der kommer nye stole til konfirmandstuen i
Skjoldborg tirsdag den 24/4
Gennemgang af huset for fejl og mangler den
19/4. Huset afleveres den 20/4.
Møbler og inventar samt diverse leveres i uge
17.
Udenomsarealerne bliver snart færdige. 22
nye p-pladser, 2 handicap pladser.

06. Præstegårdsudvalget- orientering v/
Ole

07. Sognehus - orientering og
”Brug af sognehuset”

08. Orientering om :
Thorsted Kirke

Der er blevet sprøjtet for borebiller. Stadig
problemer med orglet, at det ikke stemmer.
Afhængig af luftfugtigheden, som vi tror kan
nedsættes ved rep. af ydermure. Vi har
tidligere indhentet pris på reparation af
kirkemure, det beløb sig til 350.000 kr. Vi skal
være opmærksomme på det ved
budgetlægning for 2019

Skjoldborg Kirke

Sjørring Kirke

Loftet er ryddet for gl. isolering og der er
sprøjtet for borebiller. Der er startet to
prøvekalkninger. Der bliver gjort klar til ny
fugning. Graver ønsker ny plæneklipper. Der
skiftes plæneklipper hvert 4. år. Byttepris er
på 28.000 kr. + moms. Der har været en del
udgifter på reparationer af den nuværende.
Forventet levetid på en ny vil være 6-7 år.
Der bevilges indkøb af ny plæneklipper til
byttepris på 28.000 kr.+ moms.
Der plantes ny hæk.

Kallerup Kirke
Der har været afholdt teknisk møde med
arkitekt, for at kunne afslutte de indledende
opgaver der har været, med arkitekt,
energifirma, kunstner. De har ikke fået
betaling for deres arbejde i de første 7 år.
Der bliver derfor lavet opgørelser og
regninger.
Udvalget går nu i gang med at sende
ansøgninger til diverse fonde til
Eksperimentarium Kallerup kirke

09. Valg af repræsentant til Kirkeudvalget i
Stedet for Ole

10. Åbent for tilføjelser

Da Ole er blevet kirkeværge kan han ikke
sidde i Kirkeudvalget.
Dorthe Krogsgaard er valgt

11. Eventuelt

Kaffe
Drøftelse af Pastoratets fremtid

Der er budgetmøde med provsten den 19/418, for 2019. Kirsten F., Niels-Henning og
Karin deltager.
Opfordring til at alle budgetønsker for 2019
indgives før næste menighedsrådsmøde den
16/5, så de kan behandles på mødet 6.juni.

Meddelelser - orientering

12. Nat.Mus besigtigelsesrap. Skjoldborg
13. Samlet kirkeaftale - Provstiet
14. OK 18. Medlemmer direkte besked
15. Kallerup Kirke - Kalkningstjenesten
16. Lønudb. v/ evt. konflikt
17. Skab bedre dialog - Landsforeningen
18. Foredrag om og koncerttilbud
19. Budgetudmeldinger og budgetmøde
20. Svar fra Stiftet vedr. Skjoldborg Kirke.
21. Generalforsamling Distriktsforeningen
22. Invitation til Kontaktperson
23. Konflikt ABC og overenskomst
24. Folkekirkens Familiestøtte
25. Nye forsøgsrammer- Mr på jeres måde
26. Konfirmationsfolder marts 2018
27. Folkekirkens Forsikringenhed
28. Invitation til kursus Grøn Kirke
29.Udmelding af betaling til forsikringsordning

DAP pr. 12.03
DAP pr. 14.03
DAP pr. 19.03
DAP pr. 19.03
DAP pr. 20.03
DAP pr. 21.03
DAP pr. 22.03
DAP pr. 27.03
DAP pr. 28.03
DAP pr. 06.04
DAP pr. 07.04
Kirkeministeriet pr. 09.03,14.03,20.03, 28.03
Ålborg Stift pr. 14.03
Kirkeministeriet pr. 23.03
Ålborg Stift pr. 23.03
Folkekirkens Forsikring pr. 23.03
Ålborg Stift pr. 23.03
Kirkeministeriet pr. 06.04

