Dagsorden til menighedsrådsmøde i Ketting Menighedsråd
Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 18.00.

Vi starter mødet med et måltid mad.
1.
2.
3.
4.

Fraværende:
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Opfølgning fra sidste møde: d. 4. + 5. marts 2020.
Meddelelser fra formanden (Tove):
a. Henvendelse fra Nordals koret og Augustenborg koret. De to kor er fusioneret og vil gerne
have lov til at mødes i Ketting sognehus på deres ugentlige øveaften (torsdag kl. 19-21).
Koret øver året rundt med undtagelse af juli. MR er blevet skriftligt orienteret og er bedt om
at melde tilbage. Der er ikke indkommet indsigelser. Koret er blevet orienteret om, at de
gerne må mødes og øve i Ketting sognehus. Koret ledes af Sebastian, som er organist i Egen
kirke, han har også forhørt sig, om det var muligt at koret kunne øve i sognehuset i Egen i
stedet. Vi hører nærmere, når koret har truffet en beslutning om, hvor de vil øve. Koret har
besluttet sig for at bruge Egen sognehus. (til orientering)
• Tove orienterede.
b. Køb af trailer. Der er ofte behov for en trailer i forbindelse med udførelse af graverens
arbejde. Dette har hidtil været klaret, ved at graveren har gjort brug af sin egen private
trailer. Det skønnes ikke rimeligt at medarbejderen selv skal medbringe trailer for at kunne
passe sit arbejde, derfor har MR indkøbt en brugt trailer af Keld Meron (graver v. Ketting
kirke). Aftalen om købet er lavet i samarbejde med Jacob Lysemose (provstiets
medarbejderkonsulent). (til orientering).
• Tove orienterede. MR tager dette til efterretning.
c. Guldkonfirmation er udskudt til d. 27. september kl. 11.00 i Ketting kirke. Er Poul stadig
tovholder?
• Poul vender tilbage med afklaring omkring tovholder.
d. Er det muligt at rykke næste MR-møde til onsdag d. 9. september?
• Mødet den 9. september starter kl. 15.00.
5. Meddelelser fra kontaktpersonen (Jørn):
a. Ansættelse af ny graver: Keld Maron er tiltrådt som graver ved Ketting kirke. (til
orientering).
• Jørn orienterede.
b. Ansættelse af gravermedhjælper: Pga. Corona-situationen måtte ansættelsessamtalerne
udsættes til d. 4. juni. Ansættelsesudvalget bestående af Jørn Thomsen, Mette Dolberg, Keld
Meron og Tove Lind fremlægger deres valg af gravermedhjælper på mødet. (LUKKET PUNKT)
(til godkendelse).
• Der er ansat en ny gravermedhjælper pr. 1. august. MR godkender valget.
6. Meddelelser fra kirkeværge (Hardy):
a. Intet
7. Meddelelser fra kasserer (Claus):
a. Ketty fra Det Fælles Regnskabskontor kommer og fremlægger budget 2021 på mødet. (bilag
1+2+3)(til godkendelse)
• MR godkender budget 2021.
• Ketting Sogns Menighedsråd, CVR-nr.: 68264812, Budget 2021,, Bidrag budget
afleveret d. 10-06-2020 19:35.
b. 1. kvartalsrapport 2020 + Budgetformål (bilag 4+5) (til orientering)
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• MR godkender kvartalsrapporten.
8. Meddelelse fra medarbejderrepræsentant (Keld):
a. QR-koder. En ung mand (Tobias) har kontakt med Keld vedr. at oprette nogle QR-koder, så
man under besøg ved Ketting kirke kan få fortalt noget om kirken, dens historie og evt. også
noget om Ketting landsbys historie, hvis landsbylauget vil indgå i et samarbejde. (til
orientering)
• Keld orienterede om projekt QR kode til kirken, som tilrettelægges så brugerne får
historien om kirken, alteret og billeder helt tilbage til kirkens opførelse. Der arbejdes
videre med projektet, formålet er at få de unge til at interessere sig for kirken.
b. Seneste nyt omkring uddannelsesaftale med Sønderborg provsti, Jobcenteret og diverse
uddannelsessteder. (til orientering)
• Gravemedhjælperen kan tage en uddannelse til anlægsgartner sideløbende med
arbejdet ved Ketting Kirke, dvs. om ca 1,5 år er medhjælperen uddannet
anlægsgartner. Ketting Kirke kan tage praktikanter i samarbejde med Danfoss.
Praktikanterne skal igennem EGU forløb og skal kunne dække hinandens arbejde.
Efter 2 år skal praktikanterne hjælpes videre. Provstiet tager sig af udgifterne.
9. Meddelelser fra præsten (Mette):
a. Mette:
• Brev til konfirmander 2020 (bilag 6) (til orientering)
• Konfirmationerne er rykket til september. Generalprøve efter sommerferien.
• Kirken skal ringe med klokkerne på mandag den 15.06. kl 12.00 -12.05 i anledning af
genforeningen, besked udsendt fra biskoppen.
• Nye retningslinjer er udsendt fra Kirkeministeriet bla i forbindelse med sang. Mette
orienterede herom. Friluftsgudstjenesten den 21. juni er aflyst. De nye konfirmander
bliver inviteret senere.
• Kirkekaffe kan startes op i juli ligeså med altergang. Der kan laves en privat altergang
hos Mette, hvis dette ønskes.
• Kirkebladene bliver fremover afleveret direkte til Asserballe, Kettings andel bliver,
som tidligere, leveret i Ketting.
• Deadline for næste kirkeblad er 10. juli. Mette skriver til MR angående stof til
kirkebladet.
10. Meddelelser fra Præstegårdsudvalget (Jørn+Claus+Tove):
a. Afregning for el og vand i præstegården. Præstegårdens beboere ønsker at betale efter
forbrug. Forslag: MR. betaler 15 % af vandforbruget og 35 % af el-forbruget –
præstegårdens beboer betaler henholdsvis 85 % af vandforbruget og 65 % af elforbruget.
Regningerne sendes i første omgang til DFR, som aftaler evt. á conto betaling fra
præstegårdens beboere. Der afregnes x 1 årligt, dette følger opgørelsen fra henholdsvis elog vandleverandøren. (bilag 7) (til beslutning)
• MR beslutter, at forbrugsafgifterne fremover skal fordeles med 65 %, som betales af
MR og 35 % af Præsten. Der vil blive lavet en årlige opgørelse.
b.
11. Meddelelser fra Aktivitetsudvalget (Poul+Susanna+Gitte+Jenny):
a. Der bliver afholdt nyt møde sidst i juni. Arrangement i august vil blive afholdt. Tilmelding er
nødvendig for at kunne overholde afstandskravene.
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12. Meddelelser fra Kirke- og kirkegårdsudvalget (Jørn+Tove):
a. Kirkekalkning er startet op.
13. Meddelelser vedr. Kirkebladet (Mette+Gitte+Tove):
a. Intet
14. Meddelelser vedr. hjemmesiden (Poul):
a. Poul forsøger at holde hjemmesiden ajour.
15. Kirkekaffe:
• Juni:
o Ingen kirkekaffe pga. Corona.
• Juli:
o D. 5. – Gitte
o D. 19. – Jørn
• August:
o Ingen gudstjenester med kirkekaffe.
16. Næste møde:
Onsdag d. 9 september kl. 15.00
17. Bordet rundt:
• Gitte: Næste møde i aktivitetsudvalg – 25./26. juni kl. 8.30
• Mette: Corona har fyldt rigtig meget, ændringer ifm konfirmationer, bryllupper mv.
Har ferie fra i morgen den 11.06. og 1 uge frem.
• Poul: Overveje om der skal udsendes en lille pjece omkring MR arbejdet, for at få nye
MR medlemmer.
• Keld: Fremviser en dispenser-holder, som kan bruges i kirken og sognehuset, med
et kors. Pris kr. 925,00 + moms.pr. stk. MR godkender at der indkøbes 2 stk.
dispenser-holdere. Der skal ophænges 2 stk. i køkkenet i Sognehuset.
• Tove: Der var orienteringsmøde i går, der kom 2 interesserede. Valgudvalget skal
have et møde.

Poul Steffen Dam

Mette Dolberg

Claus Hansen

Tove Julsgaard Lind

Keld Maron

Gitte Requate

Susanna Stefansson

Jørn Thomsen

Hardy Beck
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