Menighedsrådsmøde nr.2
Tirsdag d.5.marts 2019 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt med tilføjelse til punkt 8
2. Meddelelser – herunder nyt fra præsterne.
a. Preben
i. Formandsmøde og økonomiseminar tirsdag d. 9. april. Preben og Erling
deltager. Punkt om gratis gravplads og gravkastning for medlemmer er på
dagsorden.
ii. Indkaldt til fraflytningssyn 14. maj kl. 13:00. Ulla og Preben deltager.
iii. ”Køreplan” for ansættelsesforløb er tilsendt menighedsrådsmedlemmerne.
Stillingsopslaget formuleres af stiftet med input fra Askov menighedsråd. Et
udvalg bestående af tre personer udarbejder dette input.
iv. Rensning af orgel fra 11.-3. og tre uger frem, arbejdsdagen begynder kl. 9.
Man kan ikke være i kirken i løbet af arbejdsdagen.
b. Merethe
i. Har været på udflugt til Århus med konfirmanderne
ii. Kirkehøjskole sidste weekend med konfirmanderne
3. Årsregnskab 2018.
a. Askov Sogns menighedsråd, Cvr-nr. 83486813, Regnskab 2018, Afleveret d. 2802-2019 09:19 forelagt og godkendt
4. Valg af nyt medlem af Stående Udvalg
a. Merethe Jørgensen indtræder i udvalget
5. Evaluering af kirkesanger- ordning…
a. Præsterne oplever større frihed i valg af salmer, da der altid er mindst en – ud over
organisten – der er forberedt, hvis det er relativt ukendte salmer.
b. Godt at ordingen er fleksibel, så der ikke er kirkesanger til f.eks. jul, hvor der altid
kommer mange, der kender de aktuelle salmer.
c. Det fungerer fint, at der er forskellige kirkesangere.
d. Konklusionen er at vi gerne vil fortsætte med ordingen.
6. Opførelse af Händels ”Messias” i december 2019.
a. Hedvig Dobias har kontaktet os da Skt. Nikolaj kirke i Kolding har et mands- og
drengekor, der gerne vil opføre Händels Messias i originalopsætning. De står selv
for hele regnskabsdelen.
7. Handicapvenlig adgang til toilet.
a. Henning Haves tilbud er det økonomisk bedste, derfor er det ham, der skal have
arbejdet. Preben kontakter Hans Lund der sætter arbejdet i gang.
8. Drøftelse af boligbidrag i forbindelse med fraflytning, og arbejdsredskaber stillet til rådighed
af arbejdspladsen.
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a. Da det er indenfor opsigelsesperioden, skal der betales sædvanlig huslejetakst og
forbrug men kun for de 9 dage det handler om. M.h.t. arbejdsredskaber kontakter vi
juristen i stiftet for at følge skattelovgivningen.
9. Rhododendron-kirkefrokost og menighedsmøde.
a. De to ting slås sammen på d. 5. maj efter gudstjenesten, der er kl. 11:00
10. Datoer for kommende MR-møder.
a. Mandag d. 8.-4. Preben laver kaffe, onsdag d. 8.-5. Hanne laver kaffe,
tirsdag d. 11.-6. Kirsten laver kaffe
11. Eventuelt.
a. Dato for sogneudflugt er torsdag d. 6.-6.
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