Blad nr. 84

Arrild Menighedsråd
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Referent: Hanne S. Hansen

Dato: Onsdag d. 2. dec. 2020 kl. 19.00 i Menighedshuset
Fraværende:
Dagsorden
1. Godkendelse af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.
3. Anlægsaktiviteter Arrild kirke frem til 2022. (Vedhæftet). Vores ønske om at
overføre anlægsmidler fra badeværelset til vinduesprojektet blev af
provstiudvalget udskudt, da man fra provstiudvalgets side gerne ville have
ryddet op i hele baduljen. Jeg har derfor lavet et forslag til afvikling og
samling af vore mange anlægsaktiviteter. Det fremgår af bilaget. Med ord
beskrevet:
• Hvis vi overfører de manglende 77.750 kr. til vinduesprojektet og bruger
det tildelte beløb til musikinstrumenter og projektoren og herefter
samler resten i en kirkegårds-graverhus-renoverings anlægspulje.
• Vi har 337.000 kr. liggende i pengetanken i Ribe Stift, som vi kan søge om
at få udbetalt.
• Vi kan søge om at få overført vores overskud fra driften for i år
• Vi kan nok få 50% tilskud fra statens tilgængelighedspulje i forbindelse
med bygning af adgangsforhold for fysisk handicappede til toilettet,
så er vi godt på vej til at have penge nok til kirkegårds-graverhus renoveringen.
(Bent)
4. Fællesgravermedhjælper til Arrild og Sankt Clemens kirke på Rømø.
Tilbagemelding. (Bent)
5. Sidste nyt om Corona og kirken? (Bent/Hans Verner/Peter)
6. Skovvandring. Hede-selskabet og Skovdyrkerne. Opsigelsesvarsel hos
Skovdyrkerne er den 30. juni. Tilbagemelding. (Andreas/Bent/Hans Verner)
7. Kommende arrangementer.
Julekoncert den 15. dec. med 3 folk udefra.
Juleaftensgudstjeneste! (Peter)
8. Meddelelser:
Præster:
Formand:
Kabelanlægget i MR 3 skoven er tinglyst fra vor side.
En dugfrisk Håndbog vedhæftet!
Næstformand, Kasserer, Kirkeværge, Skovmand & Medarbejderrepræsentant.

9. Evt.

Referat:
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Orientering ved Bent. Villy foreslår et budgetoverslag over renovering af
kirkegård og graverkontor/handikaptoiletter, men vi er lidt i tidsnød med at ansøge
om overførsel af midler hos provstiet. Bent ansøger hos provstiet.
Marianne fortæller, at Ringkøbing har lavet en samlet plan for deres kirkegårde, og vi
kan forsøge at forhøre os, hvilket prisleje disse renoveringer ligger i.
Vi har overskud på driftsbudgettet i år grundet få udgifter på baggrund af Corona. Vi
vil forsøge at få overskuddet fra i år overført til næste år.
Ad 4: Stiftet har godkendt udkast til jobannonce mhp. gravermedhjælper.
Årsagen til Rømøs mange timer er, at der er mange turister/besøgende hver sommer.
Offentliggøres på Jobnet, Digeposten og vores fælles kirkelige hjemmeside.
Ad 5: Intet nyt. Marianne vil bære visir under nadveren, kirkegængerne bør bære
mundbind. Der vil blive stillet håndsprit frem ved knæfaldet. Peter vil vente med
nadverritual til efter jul.
Ad 6: Såvel Hedeselskabet som Skovdyrkerne er kommet med forslag til skovens
drift. Forslagene drøftes. På visse punkter er der ret stor difference i priser. Vi vil
tage punktet op på et senere MR-møde i foråret, når det fældede flistræ er
afhentet. Skovdyrkerne har ønsket personligt at forelægge planerne, så såvel
Kenneth fra Skovdyrkerne som repræsentant fra Hedeselskabet vil blive inviteret til
dette på et senere tidspunkt.
Ad 7: Orientering ved Bent. Vi anser det ikke for nødvendigt med tilmelding.
Ad 8: Præster: orientering om tanker og tiltag vedr. Corona
Til nytår: Peter bestiller indpakkede kransekagestykker, kirkegængerne bliver
siddende på bænkene og får serveret disse inkl. et glas portvin.
Peter og Bent arrangerer julekurv til medarbejderne.
Formand: Bent har intet hørt fra syerske vedr. overtræk til vores nyerhvervede
skærm i kirken. Peter vil kontakte Dorthes Systue i stedet.
Orientering om vejledning af håndtering af sexchikane og krænkende adfærd på
arbejdspladsen samt om persondataregler.
Tinglysning af kabel er gennemført.

”Christian Jakobsens Plads” i feriebyen er ikke blevet vedligeholdt af Skovdyrkerne,
så Hans Verner har sørget for dette.
Ros til Hans Verner for vinterdækning og anden pyntning.
Næstformand: intet
Kasserer: Hvide bånd til afspærring af kirkebænke bestilt.
Kirkeværge: Den uddøende grundlejerforening i Arrild Ferieby har en større
restkapital, som de evt. ønsker at investere i en hundeskov mellem Østmarken og
Midtparken, dette vil medinddrage noget af vores jord. Man har diskuteret dette for
år tilbage, Villy vil orientere nærmere ved behov.
Skovmand: Iflg. datalogger i kirken kunne det være godt med en fugtsuger, men vi
ser an foreløbigt og fortsætter målingerne.
Ad 9: intet

