Blad nr. 87

Arrild Menighedsråd
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Referent: Hanne S. Hansen

Dato: Onsdag d. 5. maj 2021 kl. 19.00 i Menighedsrådshuset
Vi er tilbage i menighedshuset - så der er både mund- og håndsprit.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.
3. 2. gennemgang og tilretning af Regnskabsinstruks. Gule felter er ændret eller
kræver forklaring. Herefter begyndende underskriftindsamling! (Bent)
4. Børnepasning med bibelhistorie el. lege i Menighedshuset i forbindelse med
gudstjeneste for de voksne. (Katrin)
5. Sidste nyt om Corona og kirken? (Bent/Hans Verner/Peter)
6. (APV) Arbejdspladsvurdering. Udfyldte APV-skemaer medbringes. (Peter/Hans
Verner)
7. Cover til storskærm. Hvilket stof og hvilken farve er bedst? (Hanne)
8. Børnekor (Katrin)
9. Pensionistforeningen søger Menighedsrådet om at tilskud til årets fællestur
bliver øget fra 3000 til 6000 kr. – 09.06.21 - Bilag. (Bent)
10. Reduktion i konti. (Hanne)
11. ’Indsamling af julegaver til børn andre steder i verden’. (Katrin)
https://www.samaritanspurse.org/
12. Skovmøde tilbagemelding og den japanske pileurt. (Andreas)
13. Valg mellem Skovdyrkerne og Hede Danmark. (Andreas)
14. Blomstereng til vilde fugle på Christian Jacobsens Plads. Forslag fra
menigheden. (Bent)
15. Forslag fra menigheden om bænk(e) på Christian Jacobsens Plads. (Bent)
16. Skilt/vejskilt til Christian Jacobsens plads. (Bent)
17. Er vi klar til at komme ud og se på kirkegårdsløsninger? (Bent)
18. Visioner for Ribe Stift. (Bent) Se bilag
19. Fysisk postkasse til Arnumvej 24 (Hanne)
20. Forslag til budget 2022. Trine deltager i MR 88 d. 2. juni (Bent)
21. Kommende arrangementer? (Bent)
22. Meddelelser:
Præster: Formand: Der er indkøbt 2 bærbare computere og formanden har
fået ny mailadr. Peter Fievé har fået 3000 kr. for at spille ved
langfredagsgudstjenesten og det samme får Karsten fra Århus, der skal spille
ved guitargudstjenesten den 9. maj. Ang. Bestyrelsesansvarsforsikring. Jeg har
kontaktet LB, Gjensidige, alm. Brand og Tryg. Kun tryg kan tilbyde en
bestyrelsesansvarsforsikring og denne dækker kun hvis menighedsrådet f.eks.
tager en forkert beslutning og sætter et arbejde i gang uden provstiets

godkendelse. Den dækker f.eks. ikke underslæb. Næstformand, Kasserer,
Kirkeværge, Skovmand & Medarbejderrepræsentant
23. TRÆK ET KORT! Samtalekort om gudstjenesten. - Hvis tiden tillader. (Bent)
24. Evt.
Hans Verner køber kage!
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt med 3 ekstra punkter – 19, 20 og 21.
Ad 3: Bent og Trine har lavet udkast til ændringer i regnskabsinstruks for
folkekirkens lokale kasser – punkt udskydes til næste, ej kommet med som bilag
denne gang.
Ad 4: Katrin vil gerne passe børn i menighedshuset – fx gå med børnene efter
de første 10 min., og så afhenter forældrene børnene efter gudstjenesten.
Forslag om flere børnegudstjenester/familiegudstjenester.
Marianne kontakter FDF i Arrild/Branderup vedr. deltagelse i flere
gudstjenester, som tilpasses de unge – fx gudstjeneste ved Egernhytten.
Katrin vil planlægge børnepasningen og laver oplæg.
Ad 5: Ved forevisning af Coronapas må der være 500 til koncert (1 m regel
gælder fortsat, når vi ikke synger, 2 m, når vi synger)
Nuværende antal 72 personer uden sang, 24 med sang.
Marianne mener, at kirkegængerne sidder for tæt ved Elna og Aksel ved
begravelsen. Bent har talt med begge, og de mener ikke, at det udgør et
problem.
Ad 6: APV udført, ligger i mappe ved Hans Verner. Gennemses på mødet. Peter
sørger for at samle alle APV’er.
Ad 7: Cover bliver råhvidt med alternativet dueblåt, hvis første cover hurtigt
bliver nusset.
Enighed om, at storskærmen bør bruges noget mere.
Ad 8: Katrin vil gerne stå for at arrangere et børnekor for at introducere
børn/unge for at komme i kirken og få et fællesskab. Aksel bør inddrages som
musisk leder og Katrin pædagogisk leder. Evt. kordeltagelse ved
høstgudstjeneste osv. Forslag om aldersgruppe fra indskolingsalderen.
Evt. starte i musiklokalet i skolen lige efter skoletid og samarbejde med
skolens musiklærer. Katrin undersøger mulighederne med skolen/musiklæreren.
Ad 9: MR enes om at lave oplæg til pensionistforeningen: betale udgifter til bus
6.800 kr. og 5 fribilletter. Hvis dette ikke accepteres, da har vi budgetteret
med 3.000, som kan tildeles.
Ad 10: Bankkonti reduceret til 3 fra 5.
Ad 11: Julegaver til børn på børnehjem: Børn i Danmark kommer med en
skoæske med ting fra egen beholdning som gave – ikke våben. Kan både tilegnes

til drenge og piger i forskellige aldre. Aflevering i Menighedshuset, Katrin
melder tilbage med oplæg vedr. datoer og indlevering. Hanne vil gerne hjælpe.
Ad 12: Andreas orienterer om møde med Kenneth Rubin. Ønsket overslag vedr.
indtægter/udgifter for skovdriften er forelagt. Sammenholdt med
HedeDanmark er der ikke den store økonomiske forskel.
Andreas har forespurgt Grundejerforeningens i feriebyen, hvad man ville gøre
ved japansk pileurt og glansbladet hæg. Endvidere er sagen forelagt Bo Jessen,
Teknik- og Miljøudvalget i Tønder Kommune. Endnu intet svar.
Lokalplanen vedr. miljøbekæmpelse gælder ikke for menighedsrådets arealer
eller private parceller.
Ad 13: Vi vil sikre os brand- og ansvarsforsikring for personskade forårsaget
af nedfaldne grene/træer uanset valg af udbyder. MR har besluttet at
fortsætte samarbejdet med Skovdyrkerne ved Kennet Rubin for 1 år ad gangen
– og der gøres opmærksom på, at vi ønsker mere løbende information og bedre
kommunikation undervejs.
Andreas vil gerne have plantet i indeværende år i efteråret.
Ad 14: HV-Entreprise etablerer blomstereng.
Ad 15: Punktet udskydes til næste gang, MR-medlemmerne undersøger
individuelt hvilke designs og muligheder, der findes.
Ad 16: Andreas kontakter Teknisk Forvaltning vedr. skiltning og
affaldsstativer.
Ad 17: Ja – til august, Bent finder muligheder.
Ad 18: Orientering.
Ad 19: Ikke nødvendigt, Bent fremsender udtog fra bank modtaget i e-boks
videre til Trine.
Ad 20: Graverhus, handikaptoilet, flere ideer næste gang.
Ad 21: Guitargudstjeneste og pinsegudstjeneste med indvielse af altertavler.
Ad 22: Formand: provsten kommer på besøg d. 10.05. Bent og Hans Verner
deltager, Bent køber kage.
Præster: intet
Næstformand: intet
Kasserer: refusion af udgiftsbilag til kasserer
Kirkeværge: intet.
Skovmand: forespørgsel om skovkirkegård – tages med på næste MR-møde
Medarbejderrepræsentant: besøg af brandmyndighederne, brandslukkere skal
efterses månedligt.

