Menighedsrådsmøde
Randbøl-Nørup Menighedsråd
Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 16.00 – 18.30.
Randbøl sognestue

DAGSORDEN

BESLUTNING

Afbud fra:
Referent: Christina
188.

Kirkegårdene.
Udviklingsplan. Bilag.

189.

Meddelelser fra formanden

Det fremsendte program for en kommende
udviklingsplan blev drøftet og beslutningen om at vælge
løsning blev udskudt. Foreløbig prøver vi sammen med
graverne, at samle de ideer vi selv har omkring, hvad der
kan gøres på kirkegårdene. Det vil vi gøre på en idedag.
Vi arbejder selv på at lave et materiale, som vi kan gå ud
og præsentere relevante firmaer for, som kan varetage
opgaven. Det er vigtigt at tænke langsigtet.
Karen har opdateret adgang for rådsmedlemmer i
forhold til, hvilke oplysninger de kan tilgå på dappen.
Dataansvar med menighedsrådets samarbejdspartnere
er opdateret og underskrevet.
Det er besluttet, at der fremover ikke offentliggøres
navne i kirkebladet. Dvs. lister med døbte, konfirmerede,
viede, og døde ikke længere offentliggøres.
Der er ændrede mødetider for menighedsrådet for
resten af året. Fra nu af gælder:
• 12/6 16-18.30 Budgetsamråd
• 21/6 19-21 mr.-møde Randbøl
• 15/8 16-18 mr.-møde Nørup
• 23/8 16-18 Bygningssyn Nørup
• 29/8 16-18 Bygningssyn Randbøl
• 11/9 19-21 mr.-møde Randbøl
• 12/9 Budgetsamråd
• 7/10 mr.-møde efter gudstjeneste
• 11/10 16-18.30 mr.-møde Nørup
• 7/11 18-21 mr.-møde budgetopfølgning KW
Randbøl
• 22/11 16-18 konstituerende mr.-møde Nørup,
spisning efterfølgende
• 4/12 15 medarbejdermøde Nørup

190.

Meddelelser fra
Kirkeværgerne.

191.

Meddelelser fra præsterne.

192.

Meddelelser fra udvalgene:
A: Forretningsudv.
B: Aktivitetsudv.
C: Kirke- og kirkegårdsudv.
Kistehåndtering.
Ordensregler.
Opslagstavle.
D: Præstegårdsudv.
E: Kirkerenoveringsudv.
Status for arbejdet.
Fremtiden.

193.

Eventuelt.

187.

Godkendelse af protokol

•

Værgerne har modtaget et brev fra vejle
kommune, hvor de vil undersøge amoniakfølsom
natur.
• Musene på Randbøl kirkegård trives! Der
undersøges nye løsninger.
• Randbøl og Nørup kirker kalkes
• Der tjekkes akustik i begge kirker
• Organisterne inviteres til at se på tilbud af
rensning af orglet i Randbøl
• Der arbejdes med det nye loft i konfirmandstuen
i Nørup
• Der arbejdes med vinduer i Nørup kirke
Midt og Nordjyllands døvemenighed låner Nørup Kirke
søndag den 30. september kl. 13. De ”låner vores
organist og kirketjener”.
Der har været krageproblemer ved Nørup præstebolig.
Der har været problemer med oliefyret i Nørup
præstebolig.
Der er taget billeder af begge kirker med inventar til
Danmarks kirker
Gode pinsegudstjenester – god opbakning til kirken fra
menigheden i begge sogne
Ad. A. Intet
Ad. B. Der er stor tilslutning til sogneudflugten. Der er et
tæt pakket program for efteråret. Der afholdes
frivilligaften i august. Menighedsrådsmedlemmernes
rolle ved arrangementer ridses op.
Kirketjeneren står for opfyldning. Ansvarligt
menighedsrådsmedlem tjekker op på at de frivillige
kommer. De frivillige bager og hjælper til arrangementer
på andre måder. Der udarbejdes en liste med ansvarlige
menighedsrådslemmer for diverse arrangementer i
efteråret til næste møde.
Ad. C angående kistehåndtering mødes
kirkegårdsudvalget og formulerer beslutninger om dette.
Forslaget for ordensregler tilrettes og der tilføjes en
indbydelse nederst omkring en art ”på gensyn”. Der
sammen med indledningen har et fælles grafisk udtryk,
der adskiller sig fra ordensreglementet.
Beslutningen om opslagstale til kirkegårdene udskydes
og der indhentes tilbud på flere størrelser.
Ad. D Intet
Ad. E Punktet udskydes til næste møde
Der tilbydes ikke længere kirkebil, da det er svært at få
taxaer til det, men i den udstrækning det er muligt vil vi
forsøge at finde kirkegængere, der kan tage andre med

