Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens menighedsråd.
Dato: 02.06.2022 kl. 17.00-19.00
Mødested: Graverhuset, Agri
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Oda Skov Andersen (OSA), Anne Hanson (AH), Rikke Borup Hansen (RBH), Claus
Rasmussen (CR), Peter Ruben Larsen (PRL), Bent Caspersen (BC), Lene Duun (LD), Elisabeth
Carstensen (EC)
Afbud: Alice Bonde Nissen (ABN), John Mahler (JM)

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt, med tilføjelse af 3 nye punkter. 3.B. er åbent punkt.

2. Godkendelse af referat fra
sidste møde.
3.A. Budget 2023
Beslutningspunkt
OSA

Godkendt

3.B. Ansættelseskontrakt og
aflønning af kirkesanger
Beslutningspunkt

Budgettet gennemgået kritisk specifikt mhp. at finde
besparelser. Indsendes i den foreslåede form med et
underskud på driften.
Der indgives ansøgning om forhøjelse af ligningsbeløb på kr.
Kr. 150.000,- Evt. med henvisning til bl.a. elforbrug og
manglende lejeindtægter.
Der vedlægges projektansøgning for digerne i Knebel.
Kontrakt underskrevet. Der er udarbejdet aftaler om rammeog rådighedstid. Pt. er Ninas arbejdstid 8 timer/ugen;
spørgsmålet tages op i samråd med THV

PRL

3.C. Jorden i Egens
Beslutningspunkt
BC

2,66 ha (matr.nr. 2a, Egens By, Egens) engjord er fortsat mr’s
ejendom. På baggrund af diskussion overvejes det at afhænde
arealet. Arbejdsgruppe bestående af OSA + BC går videre med
sagen.

3. D. Anskaffelse, 100 salmer
Beslutningspunkt
LD

Forskelligt antal eksemplarer i de enkelte kirker indebærer
logistiske udfordringer for personalet ved planlægning af
arrangementer. I lyset af forbrug til dåbshilsener (se
orienteringspunkt 4.D.) og behovet for at prioritere dette
findes salmebøger at komme i anden række. Evt. anskaffelse
af salmetillæg udskydes; problemet løses indtil videre ved
manuel fordeling som hidtil.

3. E. Alterparti Knebel
Beslutningspunkt
CR

Bjørn Nørgaard har i anden anledning aflagt besøg i Knebel.
Det blev i den forbindelse konstateret, at der med fordel kan
foretages genforgyldning af dele af alterpartiet.
Der skal laves et overslag, herefter er proceduren den
sædvanlige med nødvendige godkendelser. CR går videre med
i første omgang at få afdækket pris.

3. F. Fællesmøder med THV
Beslutningspunkt
RB

Redegørelse for det ult. maj afholdte fællesmøde. Overvejelser
om udbygning af / formalisering af samarbejde og vidensdeling
om fælles projekter mv. med fællesmøder som ramme.
Ansættelsen af ”delt” Kirke-kulturmedarbejder kunne være et
oplagt udgangspunkt. Enighed om at indgå positivt i
bestræbelsen på at etablere et dialogforum, der gerne skal
række over eventuelt forskellige tilgange til det at ”drive”
kirke. I første omgang stiles mod ét årligt møde.

______________________________________________
Elisabeth Carstensen
Referent

