Arrild Menighedsråd
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Blad nr. 75
Referent: Hanne S. Hansen

Dato: Onsdag d. 4. mar. 2020 kl. 19.00
Dagsorden
1. Godkendelse af referat.

2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af regnskab 2019 samt opfølgning på projekter. (Trine/Bent)
Kalkning af kirken. (Bent/Hans Verner)
Til orientering: Tønder MR har indsendt en anke vedr. Provstiudvalgets
beslutning om ændret opkrævning for årlig regning til forudbetaling. Vi må
afvente og se hvad der sker. (Bent)
6. Må Peter og Marianne benytte ”Bibelen 2020” ved højmesserne, når de finder
det relevant? (Bent/Marianne+Peter)
7. Bevaringsværdige gravsteder. En af de ting jeg lod vente, til jeg ikke længere
var arbejdsramt var implementering og registrering af disse gravsteder. I
bedes derfor finde jeres lister frem igen! (Bent/Hans Verner)
8. Kasserer, Lise R. Johansen ønsker at udtræde af MR med begrundelsen: Da det
efterhånden er mange gange, jeg ikke har haft mulighed for at deltage, og jeg
på det seneste ikke har været enige i menighedsrådets beslutninger, har jeg
valgt at trække mig fra menighedsrådet og dermed give plads til suppleanten.
Fra Menighedsrådets bekendtgørelse §19 stk. 2: Et medlem kan kun udtræde
af menighedsrådet, hvis rådet giver sit samtykke. Rådets samtykke er dog
unødvendigt, hvis en sognebåndsløser, der er indvalgt i rådet, ophører med at have
tilknytning til rådet gennem sognebåndsløsning. Hvis menighedsrådet ikke er
beslutningsdygtigt, kan tilladelse til at udtræde gives af biskoppen.

Hvis Lises udtræden af Arrild Menighedsråd godkendes, indtræder suppleant
Hanne Stensdal Hansen i stedet. Der vælges herefter en ny kasserer blandt
valgbare medlemmer i rådet! (Bent)
9. Kommende arrangementer: Kim Larsen koncert! Genforeningsgudstjeneste!
Hyggeformiddag med hygge og sang!
10. Meddelelser:
Præster, Formand: Peter udfærdiger inventarliste vedr. kirkens ejendele i
embedsboligen. Benny meddeler, at han går på efterløn den 21. sep. 2020. Han
skal afvikle ferie inden da. Rømø MR melder positivt tilbage. De vil gerne
fortsætte det gode samarbejde. Salmesangstavler: Vi venter på model fra Hr.
Kirkeværge Simonsen. Jeg har sat orienteringsmødet i maj til at foregå i
Menighedshuset og starte kl. 19.00. Næstformand, Kasserer, Kirkeværge,
Skovmand & Medarbejderrepræsentant.
11. Evt.
Bilag: Årsregnskab 2019. Tidligere udsendt!

Trine deltager i mødet!
(Kageturnus – Andreas, Marianne, Else, Peter, Hans Verner, Karen, Pia)
Andreas tager kage med!
Fraværende: Lise, Marianne
1. Referat godkendt.
2. Dagsorden godkendt.
3. 5 anlægsprojekter overført til regnskab 2019, videreføres til 2020 som
videreførte anlægsmidler, da disse projekter ikke er færdiggjort.
Budget for kirkegården bør opskrives.
Visse punkter er overbudgetteret.
Årets regnskab viser totalt et mindre overskud.
Samme driftsramme i 2020.
Villy indhenter 2 tilbud på vinduer til præstegården.
Karen fremkommer med ønske om forbedring af handikaptoilet. Evt. søge provstiet
om at anvende del af overskuddet til handikaptoilet på kirkegården.
Villy og Hans Verner undersøger mulighederne.
Menighedsrådet godkender og afleverer regnskabet 2019 med tidsstempel d.
04.03.20 kl. 19.43
4. Bent er ved at indhente 2 tilbud.
5. Orientering ved Bent. Tilbagemelding på indsendte anke afventes.
6. Menighedsrådet godkender brug af ”Bibelen 2020” ved højmesserne.
7. Alle opfordres til at finde tidligere lister med 3 forslag frem. Bent og Hans Verner
vil registrere dem (specielle sten, lokalhistorisk eller historisk betydning, lang
familiehistorie i området). Der forefindes en liste over allerede registrerede
bevaringsværdige sten. Bent fremfinder nævnte liste og undersøger kriterierne for
bevaringsværdige gravsten.

8. Menighedsrådet er enige om, at man giver Lise lov til at udtræde af
menighedsrådet.
Hanne Stensdal Hansen har indvilget i at indtræde i menighedsrådet og har aflagt
menighedsrådsløftet.
Hanne Stensdal Hansen vælges som ny kasserer og får ligesom Trine fuldmagt til
banken.
Alle Lises administrative beføjelser udadtil ændres efter udtræden af
menighedsrådet.
Bent sørger for blomster til Lise.
Bent sørger for ændring af navne i kirkebladet og andre steder.
9. Menighedsrådet giver tilsagn til, at Bent sætter annonce i avisen vedr. Kim Larsenkoncert. Kopi til Villy mhp. opsætning af info. Bespisning af musikerne godkendes.
Intet traktement til fremmødte.
Genforeningsgudstjeneste – Hans Verner og Peter arrangerer genforeningskage og kaffe.
24.03.20 kl. 10.30: Hyggeformiddag med sang og suppe: Villy har forespurgt Nora,
som gerne vil lave aspargessuppe, Peter taler med Elna om at hente suppen. Bent taler
med Valborg om udsendelse af mail, Villy ophænger info.
10. Meddelelser ved Peter: har indkøbt påske- og juledug til kirken.
Reoler er opsat på Peters kontor.
Meddelelser ved formand: inventarliste udfærdiges.
Ingen ønsker til kommende konsulentrunde.
Orienteringsmødet i maj publiceres senere.
Meddelelser ved næstformand: forespørgsler om fremvisning af kirken stiles til Hans
Verner, ved ønsker om aktiviteter i kirken forespørges præsten.
Meddelelser ved kasserer: intet
Meddelelser ved kirkeværge: Villy har fremstillet prototype på ny salmesangstavle.
Godkendes med 7 felter, ingen midtersprosse, desuden dåb- og nadverskilt.
Meddelelse ved skovmand: Andreas vil inspicere broen i præsteskoven sammen med
Gunnar Schmidt og Hans Verner.
Fremlægger en ønskeliste til nyplantning i feriebyen: Valnøddetræer, Aroniabuske,
Moreller, ægte kastanie, enkelte æbletræer
Meddelelse ved Hans Verner: kirken sprøjtes atter for borebiller.

Hans Verner har fremstillet metalskilte til at markere krigsfangegravene.
11: Hanne indføres på kagelisten efter i rækkefølge efter Pia
Referent Hanne S. Hansen

