Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud:

Dato: tirsdag 30.6.2020
Referent: Maibritt
Mad- og kaffeansv: Rikke

Blad nr.
Formandens initialer:
FT

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Varmestyring – hvordan og
af hvem? (KB)

Beslutning
Godkendt med tilføjelse af punkt 17.
Der arbejdes med at finde løsning på varme styring /
regulering i kirkhuset/salen.
Der bør det sættes solfilm op på de sydvendte vinduer,
PL Montage Kolding kommer og måler op den 30.7.20

3. Kirkeliv – Hvor er vi på vej
hen? Gode ideer til at styrke
sognets engagement og
deltagelse.

Forslag om ekstra musiker til Høstgudstjenesten i Barrit.
Rikke tager kontakt til Kristian.
Planen er, at der opstartes baby salmesang igen efter
sommerferien.
Der skal udarbejdes en plan for kor og hyggeligt
håndarbejde. Maibritt kontakter Kristian.

4. Status efter tyveriet:
-Indkøb af nye maskiner
-Øget tyverisikring. (FT,PL)

Vi indkøber to nye plæneklippere, der er selvrisiko på
15.000 kr.
Der kommer GPS mærkning på maskinerne.
Porten er repareret og tyveri forstærket.
Nuværende leverandøre fastholdes.

5. Leverandøraftaler ved
kirken. Hvem og hvor
mange? (IJ, KN)
6. Nyindkøb af ergonomiske
støvsuger mm til rengøring i
kirkehuset. (FT, IJ)
7. Iværksættelse af synsopgaver i juli - august. (FT)

Afventer til efter ferien.
Det er vigtigt at der vurderes på de korrekte hjælpemidler
og at der er prøveperiode inden indkøb.
Synsudsatte arbejder til udførelse i sensommer 2020:
Punkterne:
Spjældene i kirketårnet skal renoveres og males. Kirsten
B kontakter maler og i gang sætter arbejdet.
Udvendig revne over undervisningslokale repareres.
Reparation af sålbænk repareres. Flemming er tovholder.
Kirsten B igangsætter renovering af folkestole
Peder L tovholder på istandsættelse af kirkestien til
præsteindgangen. Samt ny dør til præsteindgangen.
Kirsten B indkøber 5 nye salmebøger med stor skrift.
Afskærmning af affaldscontainere afventer til der kommer
nærmere udmeldinger fra Hedensted kommune
angående affaldssortering.

8. Skal vi snart have mulighed
for begravelseskaffe i
kirkehuset? (FT)
Barrit Kirkehus dato: 30.6.2020

Kirsten N tager kontakt til tømmer for rengøring af
kirketårnet og vurdering om der skal sprøjtes igen for
borebiller.
Vi fastholder, at vi ikke udlejer lokaler til
begravelseskaffe, men henviser til lokale restauratører.
Vi vil ikke risikere at være i konkurrence til de lokale
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9. MR.valg: opstillingsmøde og
kandidater. (FT)

10. Fastsættelse af tidsramme
for pasning af Vrigsted
kirkegård. (FT)

11. Pasning af præstegården.
Ny aftale. (IJ, FT)
12. Prisramme for lønforhandling 2020. (FT)
13. Tids- og prisramme for
seniorordning (generel) (FT)
14. Tid og datoer for efterårets
møder – fastholdes eller
ændres?? (KB)
15. Orientering fra præst,
formand, kasserer (herunder
økonomi), kirkeværge,
kontaktperson og udvalg

restauratører.
Valgforsamling til 15.9.20
Der laves opstilling af kandidater og der laves valg
samme aften.
Der laves opslag på hjemmesiden BV nyt og på
Facebook.
Ole Daugaard kommer 27.7.20 kl 10 og gennemgår
tidsrammen for pasning af Vrigsted og Barrit Kirkegårde
og Præstegårdshaven.
Flemming og Kirsten B deltager.
Se punkt 17.
Der vil blive behov for indkøb af nye haveredskaber til
Præstegårdhaven.
Der orienteres om rammen.
Der orienteres om muligheder.
Der fastholdes de nuværende torsdage for
menighedsrådsmøder i efteråret.
Rikke: dåb ligger nuværende som dåbsgudstjeneste efter
højmessen.
Flemming: ved afholdelse af dåbsgudstjeneste efter
højmessen aflønnes kirkesanger for ½ kirkelig handling.
Lea : Der er solgt træ fra Præsteskoven, ca overskud på
20.000 kr.
Kirsten B: der er lavet aftale om fjernelse af gravsten på
kirkegården. En del af stenene kan genanvendes, andre
bliver knust.
Kirkedøren synker. Kirsten N tager kontakt til tømmer.
Fastgørelse af håndtag.

16. Kommende arrangementer
og opgavefordeling
(herunder kirkekaffe)

Michael Jarnvig foredrag den 8.10 i Barrit i det nye Byens
hus.

17. Besparelse på budgettet

Provstiet har givet tilbagemelding angående budgettet.
Der skal findes 27.000 i besparelse på budgettet. Det
vedtages at besparelsen tages fra kontoen til
Præstegårdshaven.
Der er planlagt indkøb af robotklipper. Og at haven
fremover passes af ansatte på kirkegården.

Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: torsdag d.
27.august 2020, kl. 17.00
Underskrifter
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