Blad nr. 82

Arrild Menighedsråd
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Referent: Hanne S. Hansen

Dato: Onsdag d. 4. nov. 2020 kl. 19.00 i Menighedshuset
Fraværende: Marianne
Dagsorden
1. Godkendelse af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.
3. Der er ikke kommet flere lister, så disse 5 blev valgt til menighedsrådet for
2020-2024: Villy Simonsen, Hanne Stensdal Hansen, Andreas Hegaard Nielsen,
Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, Bent E. Beim. Stedfortrædere: Else
Oxbøll og Inge Møller.
Forslag til dato: Dato for det konstituerende møde foreslås flyttet til 16., 17,
eller 18. nov. 1. møde i det nye menighedsråd er onsdag den 2. dec. 2020 kl. 19.
4. Renovering af præstegårdens underetage. (Villy/Bent)
Følgende ansøgninger er sendt til Provstiudvalget:
Kære Provstiudvalg
Arrild menighedsråd søger om at overflytter videreførte anlægsmidler fra
2015 til projekt Vinduer i Præstegården. Mvh.
Kære Provstiudvalg
Arrild Menighedsråd søger om at bruge vore budgetterede anlægsmidler til
udskiftning af alle vinduer og terrassedøren på sydsiden af Præstegården med
træ/aluminiumsvinduer. Der foretages murer og malerarbejde som vedrører
udskiftningen. Samtidig afslibes alle gulve og behandles med sæbe. Derudover
bliver alle eksisterende vinduer i gavl- og nordsiden afrenset og malet. Samlet
budgetteret pris: 227.750,00 kr.
Vi får svar den 5. nov. 2020! Så må vi se, hvad de beslutter ang. midler og træaluminiums vinduerne. Der er afsat 150.000 kr. til vinduerne, og der er en rest
på 125.000 kr. fra badeværelsesprojektet fra 2015. De sidste 47.250 kr.
foreslås overført til arkitekt til renovering af Graverhuset med handicaptoilet,
som kan kædes sammen med vores renovering af kirkegården.
5. Jeg har lavet forslag 1 til annonce til ansøgning af fællesgravermedhjælper til
Arrild og Sankt Clemens kirke på Rømø. Vedhæftet. (Bent)
6. Sidste nyt om Corona og kirken? Der er kommet nye restriktioner. Fremgår af
opslag på Facebook og kirkedøren. (Bent/Hans Verner/Peter)
7. Skovvandring. Hedeselskabet og Skovdyrkerne. (Bent/Andreas)
8. Kommende arrangementer.
Aksel foreslår en julekoncert med et par folk udefra.
Julefrokost?
Juleaftensgudstjeneste! (Peter)

9. Forslag til arrangementer i 2021. (Bent)
10. Meddelelser:
Præster:
Formand:
Peter udfærdiger inventarliste vedr. kirkens ejendele i embedsboligen.
Aksel sygemeldt ind til videre.
Helle Thy er ansat pr. 1. nov. 2020. Peter og Bent har godkendt endelig
ansættelseskontrakt.
Tinglysning af kabelanlæg i MR 3 skoven. Vi venter på NemID kortet for
endelig godkendelse. Jeg er i løbende kontakt med en tålmodig Jørgen
Gammelgaard, som skriver, at han glæder sig til at få beskeden: ”Det lykkes”.
Næstformand, Kasserer, Kirkeværge, Skovmand & Medarbejderrepræsentant.
11. Evt.

Referat:
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Der er ikke indkommet andre opstillingslister, hvorfor ovenstående er valgt til
menighedsrådet. Konstituerende møde aftales til 16.11.20 kl. 19.00 i Menighedshuset.
Ad 4: Orientering ved Bent om, at vi får svar på ansøgning fra provstiet vedr.
frigørelse af budgetterede anlægsmidler vedr. renovering af præstegården i morgen.
Vi vil ansøge om at få overført de sidste 47.250 til arkitekt vedr. ombygning af
graverhuset.
Ad 5: Forslag godkendt med senere tilretning af lønrammer efter forelæggelse for
stiftet. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler medio februar 2021, 300 timer
til Arrild, uvist antal timer til Rømø.
Ad 6: Orientering. Vi afventer med altergang.

Ad 7: Skovvandring d. 11.11.20 kl. 9 med Kenneth fra Skovdyrkerne. Fredag d. 13.11.20
med Morten B. fra Hedeselskabet, mødested: Menighedshuset. Der skal drøftes
afkast og laves langtidsplanlægning. Snak om evt. bortforpagtning, men dette kan
medføre rovdrift på skoven.
Ad 8: Godkendelse af at Aksel sørger for afholdelse af julekoncert med musikalsk
ledsagelse.
Vi bytter julefrokosten ud med en kurv for menighedsrådets medlemmer pga.
Coronasituationen.
Der afholdes juleaftensgudstjeneste som tidligere aftalt med børnegudstjeneste kl.
11, almindelig gudstjeneste kl. 12, 13 og 14. Hvis der kommer over 24 til en
gudstjeneste, synges der ikke. Uden sang må der være 68.
’
Ad 9: Vi har forskellige forslag, men afventer Coronasituationen.
Ad 10: Præster: Marianne har været lidt sløj og bliver hjemme.
Peter har købt ansigtsmasker til konfirmanderne.
Peter har udfyldt inventarliste.
Formand: Orientering om de beskrevne punkter.
NemID-adgangen er kommet, så tinglysning kan finde sted.
Eilert Rygh er ansat som midlertidig gravermedhjælper.
Dataloggers batteri i kirken skal udskiftes.
Tidligere kasserer Henning Petersen har forespurgt, om vi fortsat vil betale tønderne
til fastelavn. Det vil vi gerne, men der skal foreligge bilag.
Brandsyn: Hans Verner har undersøgt, hvornår næste syn skal finde sted.
Bent har talt med ”Den lille Systue” vedr. fremstilling af overdækning til skærmen i
kirken.
Vedr. fotograf til konfirmationen ville det være ønskeligt, om vi havde en fast
fotograf. Karen vil undersøge muligheder, evt. den nye fotograf i Skærbæk.
Næstformand: Medborgerhus aflyst til julefrokost og arrangement i marts. Karen
afleverer 2 x kort til Dagli’Brugsen samt nøgle. Bent har købt gave, denne dog ej
kommet endnu.

Kasserer: Hanne har kontaktet Marianne vedr. kirkebladet, det næste blad er i
trykken, men efterfølgende vil det fremgå i kirkebladet, hvor mange afdøde, vielser
og dåbshandlinger, der er foretaget.
Hanne opfordrer til yderligere specifikation af bilag og udlæg, så regnskabet er mere
gennemskueligt.
I håndbogen er nævnt de organisationer, der støttes økonomisk, hvis yderligere skal
støttes, vedtages dette ved MR-møde.
Skovmand: se ovenfor.
Medarbejderrepræsentant: intet nyt

