Blad nr. 78

Arrild Menighedsråd
Formand: Bent E. Beim (Bent)

Referent: Hanne S. Hansen

Dato: Onsdag d. 3. juni 2020 kl. 19.00 i kirken
Mulighed for håndvask på kirkens toilet. Der er adgang til berøringsfri spritdispenser
ved kirkens indgang. Mødet starter og slutter med en gang mundsprit. Er man i
risikogruppen, er det muligt at deltage i mødet via Face Time.
Mødet afholdes uden offentlig adgang.
Fraværende: Marianne
Dagsorden
1. Godkendelse af referat.

2. Godkendelse af dagsorden.
3. Genåbning af kirken. Orienteringspunkt. (Bent/Hans Verner/Peter)
4. Budget 2021. Kirkens økonomi, herunder videre ønsker til kommende budget!
Spørg frit om økonomien! (Trine)
5. Projektor og lærred i kirken. Peter, Hans Verner og Bent besigtiger mobil
skærmløsning i Haderslev forud for mødet. (Bent/Peter/Hans Verner)
6. Hvornår skal vi holde valgorienteringsmødet? Forslag: onsdag den 26. aug. kl.
19.00. Hvem annoncerer mødet i dagspressen? (Bent)
7. Hvem overtager udvalgsposten ’Kontakt til FDF’ efter Lise? (Bent)
8. Hvem fra menighedsrådet skal have adgang til Dataarkiv Regnskab, Dataarkiv
FLØS, Dataarkiv KAS-GIAS, GIAS Aftale og Faktura samt FLØS. Skal
besluttes før den 26. juni 2020. p.t. har Trine og Bent adgang. Hans Verner har
adgang til det, han har brug for. (Bent/Trine)
9. Byggesag: Endelig godkendelse af salmesangstavlen Villy medbragte til MR 75
mødet! – Hvis Villy har prototypen klar. (Villy/Bent)
10. Bevaringsværdige gravsteder. Det var koldt sidste gang, så der kom ikke så
mange forslag. Der var forslag om at bevare ALLE gravsten og lave en
mindelund med dem, når vi får penge til at renovere kirkegården. (Alle)
11. Splinter og vinduer i præstegården. (Villy/Peter)
12. Dato for sommerhyggeaften. (Alle)
13. Kommende arrangementer: ?
Meddelelser:
14. Præster,
Formand: Peter udfærdiger inventarliste vedr. kirkens ejendele i
embedsboligen.

Henvendelse fra menigheden om skuffelse over, at der ikke var noget i Arrild
kirke i genåbningsugen.
Kirke-, præstegårds-, Menighedshus- og garagekalkning! Der er indhentet 2
tilbud. Tilbuddene er sendt til godkendelse den 11. juni i provstiudvalget med
begrundelse for at vælge HV Enterprise.
Fra provstiudvalget: Glem alt om forudbetaling af årlige regninger på
gravsteder. Der bliver ikke afholdt provstisamråd i 2020. (Bent)
Næstformand, Kasserer, Kirkeværge, Skovmand &
Medarbejderrepræsentant.
15. Evt.
(Kageturnus – Marianne, Else, Peter, Hans Verner, Karen, Pia, Andreas, Hanne)
Ingen tager kage med!
Ad 1: Referat godkendt.
Ad 2: Dagsorden godkendt.
Ad 3: Direktiver fra stiftet efterfølges, uden sang er der plads til 36 personer, 24
med sang. 4 m2 pro person, så hver 3. bænkerække kan kun benyttes.
Ad 4: Trine informerer. Anlægsønsker: Arkitekt til forprojekt til ændring af
kirkegårdens struktur samt arkitekt til forprojekt til udvidelse af graverhuset inkl.
handikaptoilet. Menighedsrådet godkender og afleverer budgetbidrag påført
tidsstempel 03.06.2020 kl. 19.51.
Ad 5: Forslag om storskærm, 2 m bred, ca. 1,25 m høj, kan ses tydeligt i 12 m
afstand. Pris ca. 35.000. Fungerer som IPad. IT-gruppen går efter skærmløsning i
stedet for projektor-/lærredløsning og arbejder videre med sagen og indhenter
tilbud samt finder løsning for opbevaring.
Ad 6: Valgorienteringsmøde 26.08.20 i menighedshuset. Bent fortæller lidt om
menighedsrådsarbejdet. Karen og Villy sørger kaffe/kage. Annoncering i dagspressen
ved Bent. Valgaften er 15.09.20.
Ad 7: Peter valgt som kontaktperson FDF.

Ad 8: Fortsat adgang til Bent og Trine samt p.n. adgang for Hans Verner.
Ad 9: Godkendelse af salmesangstavle. 3 stk. ønskes, Bent laver ansøgning til
Stiftsøvrigheden vedr. godkendelse.
Ad 10: Man enes om at bevare alle gravsten i et lapidarium, som bl.a. kan indgå i
arkitektens forslag. Snak om fredning af gravsteder – vi indstiller indtil videre ikke
nogle gravsteder til fredning, men Hans Verner tager skånehensyn ved planlægning af
gravsteder.
Ad 11: Præstegårdens gulv skal afslibes, Villy indhenter tilbud. Der skal nye vinduer i
præstegården, Villy indhenter tilbud på træ-aluminiums-vinduer i samme stil om
nuværende. Følgearbejde i forbindelse med vinduesisætning skal påregnes.
Ad 12: Sommerhyggeaften udsættes til senere på året, idet konfirmationer etc.
foregår efter skolernes sommerferie.
Næste menighedsrådsmøde d. 19.08.20
Ad 13: Forslag om Beatles-koncert i 2021, Peter har fået en henvendelse fra et band.
1 arrangement på standby d. 23.09.20 med sangaften med Gitte fra Toftlund,
arrangeres i kirken.
Ad 14: Præst: ingen meddelelser.
Formand: efter aftale med Peter, fremlægger Peter inventarlisten ved næste
menighedsrådsmøde i menighedshuset.
Peter opfordrer menigheden til at kontakte ham, hvis der ønskes supplerende
kirkelige arrangementer.
Hans Verner vil udsende årlige regninger tidligt fremover, dvs. ca. oktober af hensyn
til regnskabsåret.
Næstformand: spørgsmål vedr. gravermedhjælper afklares.
11.03.21 – den nye højskolesangbog ved Karen Marie Munk arrangeret af 5’er-gruppen.
Medborgerhuset booket i Arrild.
Kasserer: aftaler møde med Trine og får formaliteterne i orden.
Kirkeværge: intet nyt.

Skovmand: tager kontakt til Kenneth fra Skovdyrkerne vedr. evt. afregning for
skovet træ til flis, indkøb af nye træer samt bekæmpelse af glatbladet hæg.
Medarbejderrepræsentant: orientering om gravermedhjælpers sygdom og fravær
under Coronakrisen
Evt.: til næste dagsorden: evt. indkøb af højskolesangbøger.
Genforeningsgudstjeneste: Peter vil arrangere noget andet end kage grundet
Coronaregler.

