Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde
Åbent møde
Mødested: Sognehuset
Mødetid: 26.januar 2022 kl. 17,00

Deltagere: Anne, Morten, Theresia, Lars, Even,
Lilian, Annelise og Betty

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

2

Underskrift af beslutningsprotokol fra 16.11.2021

Underskrevet

3

Økonomi
Regnskabsrapport pr.31.12.2021
bilag vedlagt

Bente’s bemærkninger blev gennemgået.

4

Regnskabsinstruks 2021/22
bilag vedlagt

Der er ikke ændret noget i denne i forhold til
forrige år.
Instruksen blev underskrevet af de
underskriftsbemyndigede på mødet.

5

Vedtægt for kasserer 2021/22
bilag vedlagt
Vedtægt for kontaktperson 2021/22
bilag vedlagt
Vedtægt for kirkeværger 2021/22
bilag vedlagt
Vedtægt for sekretær 2021/22
bilag vedlagt

Samtlige vedtægter blev underskrevet på mødet.

6

Spørgsmål til og fra præsten herunder: forslag til
foredrag om Felsted kirkes største klokke som har
175 års jubilæum i 2022

Det blev besluttet på mødet, at undersøge hvad
det vil koste at holde foredraget om Felsted Kirkes
største klokke.

Der er blevet igangsat opsætning af et nyt
alarmanlæg i præstegården uden kirkeværgen eller
kassererens viden herom, hvilket må bero på
misforståelse mellem tekniker og menighedsråd.
Derfor er vi nødsaget til på efterbevilling at
godkende denne udgift. Denne blev godkendt på
mødet.

Der er guldkonfirmation den 24.04.2022 og
15.05.2022.
Rita Knudsen har oplyst, at hun har udsendt
dåbspakker. Hun vil gerne fortsætte med opgaven,
hvilket vi i menighedsrådet gerne takker ja til.
Ingen tilmeldte minikonfirmander denne sæson. I
stedet foreslås et 5-dages forløb i samarbejde med
skolen. Theresia arbejder videre hermed.

Theresia vikarierer nu mindre og mindre i Varnæs,
da præsten der er på vej tilbage efter sin
sygemelding.
Skærtorsdag 14.04.2022 – hvis der skal laves
arrangement, opfordrer Theresia til nytænkning.
Tidligere har der været arrangement med måltid.
I 2022 afholder vi aftengudstjeneste med
efterfølgende kirkekaffe. Theresia bestiller kage
hertil.
Fastelavnsgudstjeneste 27.02.2022 kl. 14.00
Lilian spørger Torben omkring fastelavnstønde
samt bestiller 60 stk. fastelavnsboller og køber
juice.
2. pinsedag er Krusmølle booket til
pinsearrangement. Vi går i tænkeboks og udsætter
punktet til næste møde.
7

Spørgsmål til og fra graveren
udsættes til næste møde da Torben har ferie

Udsættes til næste møde.

8

Projekt indgangsstien til kirken

Lars er i gang med indhentelse af materialer. Han
tager nogle prøver med, som vi kan beslutte os ud
fra.

9

Status præstegården

Lars er i kontakt med de 2 arkitekter, Anker og John
omkring værelset i præstegården men afventer
stadig en tilbagemelding derfra.
Lars tager fat i provsten og drøfter sagen og det
videre skridt med hende.
Det udvendige vedligehold er i proces og kører
efter planen.

10

Projekt sognehus

Zenia arkitekterne er i gang og har haft enkelte
spørgsmål stillet til Lars. De henvender sig, når de
er klar med et oplæg.

11

Projekt kapel

Projektet er i gang. John Kronborg arbejder på en
tegning og vi hører videre.

12

Kørselsgodtgørelse til vikarer ved Felsted kirke

Det drøftes om vikarer ved Felsted Kirke skal have
kørselsgodtgørelse eller ej.
Vikarer er ikke omfattet af overenskomst og er
derfor ikke berettiget til kørselsgodtgørelse. Men
da nogle sogne alligevel udbetaler godtgørelse og
der eksisterer særaftale med enkelte, ønskes en
drøftelse heraf, for at sikre at vi fortsat kan
tiltrække gode vikarer og behandle alle ens.
Det blev på mødet besluttet, at udbetale
kørselsgodtgørelse (den lave skattefrie takst som er

1,98 kr. i 2022) til samtlige vikarer ved Felsted
Kirke.
Annelise giver Bente besked herom.
13

Dato for menighedsrådsmøder 1. halvår 2022

23. Februar 2022 kl. 17.00
22. Marts 2022 kl. 17.00
12. April 2022 kl. 17.00
17. Maj 2022 kl. 17.00
8. Juni 2022 kl. 17.00
24. August 2022 kl. 17.00

14

Hjemmeside Felsted kirke

Der står flere gamle nyheder på siden, som alt
sammen tyder på, at siden trænger til en
ajourføring.
Morten sørger for opdatering.

15

Kommende aktiviteter:
a 06.06.22 kl.??
Krusmølle??
2 Pinsedag
b Uge 49
Forslag fra Ældresagen om ny
form for julearrangement

Se under pkt. 6
Lilian har modtaget forslag fra Ældresagen evt. en
frokost med efterfølgende underholdning fra vores
kirkekor. Dette i stedet for julekoncert.
Vi arbejder videre hermed – dog må arrangementet
ikke overskygge vores arrangement med hallen
omkring juletræsfest/familiegudstjeneste.
Anne og Lilian er tovholdere.

16

Punkter til næste møde

Intet.

17

Deadline ugeavis

27.01.22 kl.14,00

18

Eventuelt

Intet.

