Referat fra menighedsrådsmøde i Ketting Menighedsråd
Onsdag d. 8. januar 2020 kl. 18.00.

Vi starter mødet med et måltid mad.
1. Fraværende: Susanna.
2. Godkendelse af dagsorden:
• Godkendt
3. Opfølgning fra sidste møde:
• Skilte ved fyrrum – der må opsættes et midlertidig skilt med 30 min. parkering.
Parkeringsvagter kommer forbi derefter.
4. Meddelelser fra formanden (Tove):
a. Diverse jule- og nytårshilsner kan læses på DAP’en (til orientering)
• Tove henviste til DAP.
b. Menighedsrådsvalg 2020 (til orientering) (bilag 1+1a)
• I det nye kirkeblad bliver der orienteret omkring valget. Orienteringsmøde den 12.
maj og 15. september valgforsamling, hvor MR bliver valgt. Tiltrædelse den 29.
november (1. søndag i advent).
• Kursus vedr. valg den 12. marts i Aabenraa, Tove kan ikke deltage, men ønsker at
deltage i et andet kursus i Kolding den 21. januar. MR godkender.
c. Markeringen af Genforeningen i 1920. Biskoppen har sendt en skrivelse ud til stiftets MR,
hvori hun opfordrer kirkerne til at markere genforeningsjubilæet ved at ringe med
kirkeklokkerne d. 15. juni (Valdemarsdag), hvor genforeningen trådte i kraft. (til beslutning)
(bilag 2).
• I Ketting ringes der fra kl. 12.00 – 12.05.
d. Kirke-skole samarbejde. Der er lavet en samarbejdsaftale mellem Aabenraa og Sønderborg
Provsti vedr. kirke-skole arbejdet. Denne vedtægt skal godkendes af de enkelte
menighedsråd i de to provstier (til vedtagelse) (bilag 2a)
• Tove orienterede. Vedtægten vedr. kirke-skole arbejdet godkendes af MR.
5. Meddelelser fra kontaktpersonen (Jørn):
a. Situationen på graver området. Vi har nu hen over efteråret forsøgt med en midlertidig
løsning på graverområdet, hvor Keld (ansat 15 t. ugl.) har varetaget graverfunktionen.
Derudover har vi haft 2 personer på hver 20 t. ugl. ansat for en tidsbegrænset periode, i
første omgang frem til henholdsvis d. 13. og d. 31. december 2019. Derudover har vi haft en
person fra Jobcenteret i praktik frem til udgangen af december 2019. Aktuelt har vi
forlænget den midlertidige ansættelse på 20 t. ugl. for 2 personer frem til d. 29. februar
2020. Praktikanten fra Jobcenteret er den ene af de to i midlertidig ansættelse. Hvordan har
denne løsning fungeret? Hvordan skal vi gribe det an fremover? Skal vi slå stillingen på fuld
tid som graver v. Ketting kirke op til fast ansættelse? (til debat og beslutning).
• Jørn og Tove orienterede. Jakob Lysemose, Personalekonsulent, er med i
proceduren. Der er en mulighed for at Keld kan overtage graverstillingen. Keld er på
fleksjob og arbejder 15 timer pr. uge. Diskussion omkring fordele og ulemper vedr.
nuværende situation.
• Keld orienterede omkring uddannelse af svage borgere. Keld fremlagde oversigt over
udgifter og indtægter i forbindelse med ansættelse af svage borgere. Keld skal have
møde med kommunen den 20. januar.
Tove foreslår, at der fortsættes med 2 medhjælpere på hver 20 timer pr uge indtil 1.
juni.
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b.
6. Meddelelser fra kirkeværge (Hardy):
• Intet
b.
c.
7. Meddelelser fra kasserer (Claus):
a. Den økonomiske situation p.t. Kort før jul kom ligningsbrevet for 2020 fra Provstiet.
Regnskabet for 2019 er endnu ikke endeligt opgjort. Vi venter stadig på den afsluttende
afregning med Provstiet i forbindelse med istandsættelsen af præstegården. Der er derfor
lidt uklarhed over, hvordan den finansielle situation er for os (til orientering)
(bilag 3+4+5+6+7+8)
• Tove orienterede omkring foreløbig tal for 2019, men regnskabet er endnu ikke
afsluttet. Ligesom Tove gennemgik de udsendte breve fra Provstiet vedr. budget
2020.
b.
8. Meddelelse fra medarbejderrepræsentant (Keld):
a. Evaluering af kirkebelysningen i forbindelse med julen.
• Flere henvendelser vedr. manglende belysning udenfor på kirken, det blev derfor
tændt og MR besluttede, at der skulle være lys på kirken udvendig og indvendig
hvert år fremover.
• Keld har haft kontakt med GIAS i dag vedr. anlæggelse af gravsteder og betaling
heraf.
• Man kan købe en app, som kan vise, bla. hvilke gravsteder der er ledige/optaget og
hvilke aftaler, der ligger på gravstedet, og kan ses samtidig med, at man går rundt på
kirkegården.
• Plads bagved graverhuset ønskes forbedret med ny hæk og belægning. MR
godkender, at projektet sættes i gang.
b.
9. Meddelelser fra præsten (Mette):
• Redaktionsudvalgsmøde i morgen kl. 16.30, deadline på næste kirkeblad er 17.
januar. Magasin, som reklamerer for biblen, kan bestilles. MR godkender.
• Minikonf. starter 23. januar – Martha hjælper.
• Annonce med tilbud om babysalmesang – bliver lavet af Yrsa.
• Spørgsmål fra Asserballe om der skal lejes en fælles bus til Nytårskuren – Asserballe
sørger for den videre planlægning.
• Mette holder ferie i uge 3.
b.
10. Meddelelser fra Præstegårdsudvalget (Jørn+Claus+Tove):
• Jørn: Gulv og trappe -projektet – trappen kan være færdig til sidst i januar.
• Udv. trappe i Pr.gård. Forslaget fra Linjen skal sendes til Provstiet.
b.
c.
11. Meddelelser fra Aktivitetsudvalget (Poul+Susanna+Gitte+Jenny):
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• Møde i udvalget, Jenny, Bente og Poul. Har planlagt en stor del af aktiviteterne.
b.
c.
12. Meddelelser fra Kirke- og kirkegårdsudvalget (Jørn+Tove):
• Sakristi – skulle være blevet kalket – det har pyntet.
b.
c.
13. Meddelelser fra Kirkeblad (Mette+Tove):
• Intet
b.
c.
14. hjemmeside (Poul):
• Intet
b.
c.
15. Kirkekaffe:
• Januar:
o D. 5. – Jørn
o D. 19. – Susanna
• Februar:
o D. 9. – Gitte
o D. 16. – Poul
o D. 23. – Claus
16. Næste møde:
Onsdag d. 5. februar kl. 18.00.
17. Bordet rundt:
• Keld: Kalkning i Præstegården – de to unge mangler fodtøj hertil – Keld køber
gummistøvler.
Ekstra bilag:
•

Generalforsamling i Den Sønderjyske Forening

Poul Steffen Dam

Mette Dolberg

Claus Hansen

Tove Julsgaard Lind

Keld Maron

Gitte Requate

Susanna Stefansson

Jørn Thomsen
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