Blad nr. 86

Arrild Menighedsråd
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Referent: Hanne S. Hansen

Dato: Onsdag d. 7. apr. 2021 kl. 19.00 online i kirken
Fraværende:
Afbud: Marianne
Peter kom senere.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af skrivelse af 23. marts det Herrens år 2021: Arrild
Menighedsråd giver hermed regnskabsfører Trine Ellemann fuld adgang til
fortrolighedspostkassen og bemyndigelse til at betale regninger vedr.
honorargodtgørelse til sognepræst Peter Boyschau i forbindelse med hans
funktion som kontaktperson for menighedsrådet. Bemyndigelsen gælder hele
sognepræst Peter Boyschaus funktionsperiode som kontaktperson. (Bent)
4. Gennemgang og tilretning af Regnskabsinstruks. Herefter begyndende
underskriftindsamling! (Bent)
5. Menighedsrådets godkendelse af ’Vedtægt for valgt kasserer’. Herefter
underskrift ved formanden og acceptunderskrift ved kassereren. (Bent)
6. Projekt vinduer m.m. (Villy)
7. Indkøb af 2 bærbare computere (en til præsten og en til formanden) samt
indkøb af spejlreflekskamera. (Bent)
8. Sidste nyt om Corona og kirken? (Bent/Hans Verner/Peter)
9. Medarbejderudviklingssamtaler. Tilbagemelding. (Peter)
10. (APV) Arbejdspladsvurdering (Peter)
11. Arbejde i skoven. (Hans Verner & Andreas)
12. Hvad siger I til søndagsakademiet: Akademiet træner lægfolk, som gerne vil
kunne forestå gudstjenester i deres lokale sogn, når præsten har fri, ferie
eller måske har gudstjeneste i nabosognet. Se evt. mere på DAP! (Bent)
13. Kommende arrangementer:
Skovvandring med Skovdyrkerne den 14. apr. kl. 10.00. Vi mødes med Kenneth Rubin
ved Menighedsrådshuset. (Andreas)

14. Meddelelser:
Præster: Formand: Næstformand, Kasserer, Kirkeværge, Skovmand &
Medarbejderrepræsentant.
15. TRÆK ET KORT! Samtalekort om gudstjenesten. Man kan ikke vinde noget
(Bent)
16. Evt.

Referat:
Ad 1: Referat godkendt, dog ændret årstal til 2021.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Godkendt.
Ad 4: Da medlemmer af menighedsrådet er økonomisk ansvarlige og hæfter for
uansvarlig brug af kirkens midler, kunne man overveje en
bestyrelsesansvarsforsikring. Bent undersøger sagen.
Bilag gennemgås og udfyldes.
Bilag 2: Udfyldes med alle ansattes navne og differentieret disponeringsgrænse.
Bilag 3: Kasserer og formand anføres som havende regnskabsmæssige opgaver.
Bilag 4: Gennemgås – vi har stadig 5 konti, Hanne vil snakke med Trine om reducering i
antal.
Bilag 5: Ingen nuværende samarbejder er vedtægtskrævende.
Bilag 6: Ingen kommentarer.
Bilag 7: Se punkt 5.
Bilag 8: Udfyldes iht. Håndbogen for Arrild Kirke
Ad 5: Vedtægter for valgt kasserer godkendt af kasserer og resten af
menighedsrådets medlemmer.
Ad 6: Tidsplan for færdiggørelse 12.06.21, vinduer og malerarbejde tilrettelagt.
Udvendige malerarbejde må dog afhænge af vejret. Hans Verner og Villy aftaler
flytning af møbler.
Bilag sendes ud med referatet.
Ad 7: Bent foreslår indkøb af 2 bærbare computere til hhv. formand og præst, især
på baggrund af nedlukningssituation. Begge skal kunne tilsluttes storskærm i kirken.
Villy foreslår supplering med ekstern harddisk til førnævnte computere. Bent
undersøger priser – godkendt af menighedsrådet.
Forslag om spejlreflekskamera til optagelser til brug på kirkens hjemmeside og
facebook. Bent undersøger priser – godkendt af menighedsrådet.
Ad 8: Få kirkegængere i denne tid. Der må være 19 kirkegængere uden sang.
Ad 9: Peter har haft MUS-samtaler.
Ad 10: Peter og Hans Verner medbringer udfyldte APV-skemaer til næste møde.
Ad 11: Hans Verner: Der er plantet 13 blandede frugttræer på Christian Jakobsens
plads, desuden er plantet lidt i Præsteskoven og i præstegårdens frugthave.
Andreas: Det fældede træ er fliset, men dette endnu ikke borttransporteret. Skal
der evt. gøres noget ved stierne efter flisning? (ved Brandvejen bl.a.)

Ad 12: Ikke umiddelbart nogle oplagte kandidater. Vi ser an.
Ad 13: Andreas, Hans Verner, Villy, Bent og Kenneth Rubin deltager.
Ad 14: Formand: intet
Næstformand: intet
Kasserer: Hanne vil snakke med Trine og reduktion i konti.
Kirkeværge: intet
Skovmand: intet.
Medarbejderrepr.: intet.
Ad 15: Vi afventer med punktet, til vi må samles alle igen.
Katrin: Evt. børnepasning med bibelhistorie el. lege i Menighedshuset i forbindelse
med gudstjeneste.
Evt. indsamling til julegaver til børn andre steder i verden. Katrin sender link.
Ad 16: Farve på cover til storskærm diskuteres. Sættes på som punkt til næste gang.
Hanne tager et billede med de forskellige farvemuligheder.
Link til ’indsamling til julegaver til børn andre steder i verden’ se under evt.
https://www.samaritanspurse.org/

