Dagsorden + referat vedr. møde i Østbirk Menighedsråd Torsdag d. 16.01.2020 kl. 17.00 – 19.30
Sted: Østbirk præstegård

Deltagere:
Preben Egeholt, Anna Grethe Bording, Anna Sørensen, Marlene Kirk Damgaard, Jørgen Døssing Jepsen, Marianne
Krogh, Jette Juul Andersen Lone Buhl Pedersen, Peter Tast, Peder Teglgaard, Pernille T. Brodersen.
Afbud fra Peter Tast og Pernille Brodersen. FRAVÆRENDE: Jette Juul Andersen.
Madbestilling og vært: Preben Egeholt
LVS dækker bord til mødet og sørger for drikkevarer, også i mødelokalet til ØS. MR. (11 personer)!
INGEN KAFFE/THE!
Protokoller bedes fremlagt!
BEMÆRK MØDETIDSPUNKT KL. 17.00!
Sagsfremstilling
Punkt 0

Punkt 1

Sang v. Preben Egeholt: ”Jeg elsker den
brogede verden"
Godkendelse af dagsorden (B).
(O) Nyt fra Sognepræsterne:
Lone Buhl:
Peter Tast:
Orientering om evt. opstart af
mandegruppe. Kontakt til Birkebo?
Ny præstekjole: 60% 12.711,-

Beslutning
Sangen sunget
Dagsorden godkendt
Lone giver os et fint overblik over en helt tilfældig
arbejdsuge. Vi får indblik i præsteners opgaver i en travl
hverdag.
Evaluering af julens gudstjenester. Rigtig flot
fremmøde, drøftet justering af tidspunkter.
Nytårsgudstjeneste ikke så godt besøgt.
Hellig Tre konger fint besøgt. Vedr. traktementer skal vi
fremadrettet servere dét vi skriver i annoncen.
Punktet vedr. mandegruppe udsat – afventer
behovsanalyse efter kontakt til Birkebo
Vi skal betale 50 % 10592,70kr i stedet for de
12.711 kr. - 60 % Kreditnota er modtaget.

Punkt 2

Kontaktpersonen:
(O) MUS samtaler ultimo Jan. 2020
(O +B):
Årligt arbejdsmiljømøde for ansatte?
(O) Rengøring af flyglets tangenter +
Klaverbænk.
(O) Private aftaler for deltidsansatte.
Andet?

Jørgen afholder MUS - samtaler ultimo januar/Primo
februar.
Der inviteres til arbejdsmiljø møde for ansatte.
Karl Åge rengør fremadrettet flyglets tangenter.
Klaverbænk sendes til ompolstring. Anne tager sig af
dette.
Orientering givet og taget til efterretning.
Telefonsvarer fungerer ikke optimalt, der følges op på
dette.
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Sagsfremstilling
Punkt 3

Beslutning

Kirkeværgen:
(O)Afslutning på renovering af loftsrum:
Er der sat gipsplader op?
Tovholder: Peder Teglgaard (O)

Opgaven udføres snarest. Senest udgangen af
januar2020.

(O)Indkøb af nye kvalitative tøjstativer til
”prøverum” på 1. sal. v. AG og AS?

Indkøbes snarest – leveringsvanskeligheder.
AG og AS undersøger markedet.

(O) Kaffemaskinen i PG?

Indkøbt 2 kaffemaskiner.
Gammel kaffemaskine bortskaffes.
Endnu ikke indkøbt. AG og Lone klarer dette
snarest.

(O) Møblement til sognepræstekontor?
(O )Vedr. varme i ØS. Kirke.
(Kirken fik varmeanlæg i 1881-fjernvarme
i 1964-el-varme i 1996)
Or. fra møde m. VARMEKONSULENT Poul
Klenz, Nationalmuseet d. 16.12.19 –
(O) Forslag til nedbringelse af
strømforbrug.
Videre forløb ?? (Rapport vedlagt)
Beslutning:
NY el- styring i kirken (B)
Peder indhenter tilbud.
(O) Evt. skift til OK-EL, trods minimal
besparelse.
(O) + evt. (B): Nedlæggelse af kælder på
nordsiden af kirken – fare for
sammenstyrtning v. overkørsel med
maskinel!
Nationalmuseet bør kontaktes!
Er der lagt info vedr. gravstenssikring på
ØS. Kirkes hjemmeside?

Skriftligt materiale modtaget. Anne gennemgik det
skrevne.
Varmekonsulent forventer der kan spares 50 % af
vores varmeforbrug.
Peter skal indhente tilbud på ny og mere fleksibel
elstyring
På baggrund af den modtagne rapport ønsker
menighedsrådet en kombination af varmen fra
varmepumpe og ny elstyring i kirken. Kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller kontaktes vedr
placering af varmepumpe.
Der arbejdes videre med overblik over udgifter i
forbindelse med opsætning mv.
Besluttet at der skiftes til OK el. Dette giver en
besparelse på kr. 5000. OK el støtter Østbirk
Idrætsforening.
Der besluttes at kælder nedlægges. Der ansøges om
nedlægning af kælder. Relevante myndigheder
kontaktes
På baggrund af rapport må der ikke køres på nordsiden
af kirken.
Dette klares snarest v. Anne Sørensen.
Samtidig ajourføres hjemmesiden!
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Punkt 4

Kirkegårdsleder og ansatte:
(O) Afslutning af tidl. stedfortræders
ansættelsesforhold – afregning af timer?

Tidligere stedfortræder havde et tilgodehavende på
69 timer. Afregnet.

(O+B) Ny stedfortræder. – Kompetencer,
procura beføjelser, attestationer m.v.??
(Jf. FAAK, kræves ingen specielle krav til
uddannelse for vikariat for
kirkegårdsleder.)

Morten Elkjær køres ind som vikarierende
stedfortræder, hvilket fungerer fint.
Der undersøges, hvilke krav der stilles således,
Morten kan overtage Peters opgaver, ved såvel
vikar som stedfortræder
De faglige kompetencer undersøges yderligere af
kontaktperson.
Iflg. KGL er der modtaget relevante papirer fra Hrs.
Kommune. KGL rykker personalekonsulent i Hrs.
Provsti for udarbejdelse af ansættelsesbrev.

Ansættelsesbrev, samt
arbejdsfordelingsplan for ny
rengøringsassistent! ?
Orientering om videre APV vedr.
gravsten.
Videre planforløb?
Brugerbrev?
(O)Placering af spejl i våbenhuset –
OPSÆTNING, jf. beslutning fra MR møde
d. 22.08.19 ?

Vedr. afsnit A udsendes breve pr. 1. februar med
udbedring senest 1. april 2020 – Der henvises til
orientering på kirkens hjemmeside
Brugerbrevet godkendt med tilføjelser.
Kirkegårdens øvrige gravpladser undersøges for kat.
3 gravsten.
Spejlet skal males og opsættes

(O) Sicom: Frekvensomlægning.
Har MR fået kompensation for
udskiftning?
(O) EVT. ny opsætning af restaureret
pulpiturstol på oprindeligt sted i
kirkerummet:
Svar vedr. bevarelse af gardiner
modtaget fra Århus Stift.
Herefter kontakt til Nationalmuseet,
hvorfra svar ikke kan forventes før efter
juni, da der skal udpeges ny Kgl.
Bygningsinspektør.
Derfor må pulpiturstol opsættes på opr.
plads i sdr. kapel.
Efterfølgende kan ”sag” fremsendes vedr.
evt. placering i kirkerummet, på opr.
plads.

Peter har haft kontakt til Sicom. I flg.
kirkegårdslederen indregnes kompensation i prisen i
forbindelse med udskiftning
Besluttet – at vi hjemtager pulpiturstol. Stolen
sættes foreløbigt op i sdr. kapel. På sigt udfærdiges
skitse til opsætning af pulpiturstol stol i kirken, efter
godkendelse af diverse myndigheder.
Opsætning af renoveret pulpiturstol overvejes
markeret.

Blyindfattet rude i kapel? Prisoverslag
modtaget! Videre forløb? (O+B)

Prisoverslag 10.000, hvis Peter klargør tingene.
Videre forløb overvejer.

Bedre kalkning/reparationer i Søndre
kapel??

Mangler/reparationer er udbedret.
Vi modtager faktura.

Andet:
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Sagsfremstilling

Beslutning

Punkt 5
Punkt 6

Aktivitetsudvalget:

Kurth Leth: ”Kaffe m. Kurt” 21.10.20 kl. 17.00
Medtager også noget om kristendom

Punkt 7

Referat fra MR. møde d. 21.11.19:
Godkendelse + opfølgning! (B)
Medbring udsendt referat!

Referat
Affaldsspande skal sættes i skab.
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Punkt 8

Nyt fra formanden:
(O) Videre forløb vedr.
ændring/tilbygning af
mandsskabsbygning.
Behovsanalyse og efterfølgende bud på
hvordan behovene opfyldes! Modtaget!
Møde med arkitekt Carsten Kronborg
Olesen, fra ”Linjen” jan. 2020

Der aftales møde med Carsten Kronborg. Formanden
kontakter Carsten Kronborg.

(B) Opfølgning på rapport fra DSFKK:
Lysafskærmning i korets sydlige vindue!
Skraldespande i kirken!
Farve på skrivepult og salmebogsholder!
Måtte i våbenhuset!
Hvem tager action?

Kirkegårdsleder kontakter glarmester med henblik på
solafskærmning.
Affaldsspande må kun stå fremme ved behov, ellers
opbevares de i skabene.
KGL maler skrivepult/salmebogsholder.
Anne S.arbejder videre med måtte.

(O+B) Orientering om orglets tilstand
efter drøftelse med orgelfirma Frobenius.
Orgelrensning starter i uge 3 og løber i
uge 4+5 i 2020. Præster og personale er
varskoet!

Der skal modtages alternativt tilbud. Ingen
fugt/skimmelsvamp. Jo mindre stearinlys jo bedre.
Orglet fremstår tørt og ”sundt”.

(O) Møde m. ”skulpturfolk” d. 10.01.20

Sort svensk granit sort diabas. Prisen 250.000 +
moms/kunstnermoms 5 %. Kunstværket ”Den stille
rejse.”. Forventes klar til opstilling maj /juni 2020

(O)Møde om telefoni d. 16.01.20

Telefoni - Intet nyt derom.

(O+B) Mail fra Ruth Aase Sandkvist vedr.
påstand om mangelfuld vedligeholdelse
af fam. gravsten v. ”indhakket” på
kirkens sydside.

Formanden har svaret tilbage til Ruth Aase Sandkvist.

(O) installation af nye kabler i PG i
forbindelse med ”øget hastighed”.

Uventet udgift

(B) Drøftelse af niveau for personalets
julefrokost.

Punktet tages op næste gang.

(O): Drøftelse af uforudsete udgifter!
Optagelse på budget?

Der forsøges at optage flest mulige kendte udgifter i
budgettet, så der ikke fremkommer uforudsete udgifter.
Der strammes op på fremskrivning af kendte budget
udgifter.

Andet, i sidste øjeblik!
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Sagsfremstilling

Beslutning

Punkt 9

Punkt 10

Åben for tilføjelser + Eventuelt:
NÆSTE ORDINÆRE MØDE:
Torsdag d. 27.02.2020 kl. 17.00
HEREFTER FÆLLESRÅDSMØDE m. Yding
Kl. 19.00
Østbirk står for forplejning v. AG.

Punkt 11

Afslutning:
Gennemgang af referatet, underskrift
Valg af sang: Preben Egeholt.
”Nu er jord og himmel stille.”

Marianne melder afbud til mødet d. 27.02.20

Der blev ikke sunget, da tiden var overskredet

Mødet hævet kl..19.50

Redigeret/tilrettet:: 19.01.20 PE
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Underskrifter:

Preben Egeholt

Anna Grethe Bording

Anna Sørensen

Marlene Kirk Damgaard

Jørgen Døssing Jepsen

Jette Juul Andersen

Marianne Krogh

Lone Buhl Pedersen

Peter Hansen Tast

Arkiv:
Dagsorden + referat fra ØS. MR 16.01.20
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