Faurholt Menighedsråd 2016-2020
Referat fra møde nr. 3, 10. februar 2017
Til stede:

Niels Willumsen, Niels Ove Grøn, Erik Sahlholdt, Anne Kristensen, Arne
Juulsgaard, Erna Koch (m.a.r.) og Karin A. Vestergaard (referent)

Afbud:

Ina Wiwe og Agnete Fenger, stedfortrædere

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kommentarer til møde nr. 2
3. Byggeprojekt – kapel
a. Modtaget nyt projektmateriale 8. febr.

Godkendt
Ingen kommentarer.

Materialet blev gennemgået, og formanden
videresender følgende oplysninger til arkitekten:
Følgende ønskes fjernet:
2 kviste.
Skabene i kapel / kafferum.
Listerne på troldtex loftet i kapel / kaffestue.
Væggen mellem rum 4 og 6. Ønskes som et rum.
Ønsker til forandring:
Tagbeklædning: Der har ikke været tale om et zinktag.
Vi fastholder ønsket om et tag af listetagpap.
Døre: Åbningen mellem rum 7 og 9 ønskes som en
skydedør, bredde 120 cm.
Lysindfald:
Rum 1: Der isættes 2 VELUX ovenlysvinduer, et mod
øst, og et mod vest
Rum 2: Vindue – ’gulv til loft’
Rum 4 og 6: Vindue ændres til ’gulv til loft’ vindue
Rum 9: Der isættes tre vinduer mod vest: gulv til loft.
Der isættes to ekstra vinduer mod vest: gulv til loft.
Gavlen mod nord: Vi overvejer at medtage et glasparti
ved indgangsdøren, måske som et kunstværk.
Dette vil være at regne som et andet projekt, der dog
skal sammentænkes med byggeprojektet i den
seneste fase.
Tilføjelse: Varmekilde.
Vi ønsker installeret jordvarme.
Der etableres gulvvarme i de midterste rum med
flisegulv, og radiatorer i værksted og kaffestue/kapel.
Bemærkninger til kalkulationen;
- 2. Nedbrydning.
Klienten sørger selv for nedrivning.
- 3. Opbygning:
Tømrer-, og snedkerarbejdet:
Klienten indkøber selv det løse inventar til
kapel/kafferum, køkken og værksted.

El-arbejdet: Her ønskes etableret et højtaleranlæg, fra
kirken til kapel / kafferum.
Følgende afholdes af Faurholt Menighedsråd
2017:
- Anlæggelse af flisegang ved bygningens nordside og
østside
2018:
- Anlæggelse af området vest for bygningen og mod
syd, inklusiv opførelsen af kirkegårdens depotplads.
- Genetablering af afskærmning mellem vej og
kirkegård, fra kirkegårdslågen mod syd til hækken
mod nord.
- En trixtank til afløb fra det nye hus og fra kirken.
b. Modtaget rådgivningsaftale 18. januar.
c. Modtaget bemærkninger til
rådgivningsaftalen, fra stiftets jurist. 6. febr.
4. Økonomi.
a. 5 % midler organistløn

b. Foreløbig status på regnskab 2016
c. Ønsker til budget 2018 v. Anne og Karin
d. Ønsker til budget 2018-2020 / provstiet

e. Eventuelle indkøb ud af overskud fra 2016
f. Modtaget årshjul fra provstiet
g. Underskrift af regnskabsinstruks.
h. Lejeaftale med Borgerforening og Familie og
Samfund.

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
6. Arrangementer
a. Fastelavnsfesten
b. Menighedsmøde 2017?
7. Kirken og kirkegård

Vi afventer en tilbagemelding fra arkitekten, efter at
han har modtaget stiftets kommentarer.
Provstiet har bevilget 18.000 kr. til dækning af
mangoen mellem den budgetterede løn for
organisten og den faktiske løn, på grund af højere
indplacering end beregnet.
Til orientering
Følgende poster ønskes medtaget i budget 2018:
Solister ved gudstjenester, Gospelkoret og Sognenyt.
Vi afventer dette punkt, indtil vi har fået en vejledning
fra stiftets varmekonsulent, når det gælder
opvarmning af kirken, og eventuel det nye hus på
kirkegården.
Kalkning af kirken sættes på som ønske for 2018
Det blev besluttet at købe 80 kirkesalmebøger og 5
salmebøger med stor skrift.
Til orientering
Til efterretning.
Referat 12. marts 2015: ”Den indgåede aftale med
Borgerforeningen gælder indtil 1. juni 2016. Og den
aftale der blev indgået med Familie og Samfund og
Borgerforeningen 2. februar 2011 tages op til ny
vurdering i 2016.” (Betaling pr. deltager: 20 kr. Ingen
kuvertpris. Dog maks 1300 kr. for store sal, og 500 kr.
for lille sal.)
Vi tager aftalerne op til revision i forbindelse med det
årlige fællesmøde mellem menighedsrådet og
foreningerne.
Intet nyt
Til orientering
Det planlægges til efteråret

a. Nyt om talepult
8. SogneHuset
a. Udlejningskalender på kirkens hjemmeside?
3. Nyt fra formanden og medlemmer
a. Modtaget fra stiftet: Brev om forhøjelse af
Birthe Møbergs stilling.
b. Brev fra Birthe Møberg, diakonipræst
c. Orientering fra Distriktsforeningens
generalforsamling.
d. Orientering fra kursus for nye menighedsråd
e. Regnskab fra kirkeside 1 og Liv og Tro
f. Møde med foreninger
g. Modtaget program om inspirationsdag Kirke
til Kirke.
h. Modtaget dåbsfolder fra Landsforeningen.
i. Orientering om Church-a-Cross

11. Næste møde

12. Eventuelt

Der indkøbes et nodestativ, i bøg, på tre ben.
Dette effektueres.
Taget til efterretning.
Birthe Møberg tilbyder besøg i menighedsrådet for at
orientere om planer for arbejdet som diakonipræst.
Bestyrelsen blev dannet af fire personer fra
henholdsvis Bording, Ikast og Brande sogne.
Niels Ove, Erik og Johannes Søndergaard deltog.
Modtaget til orientering
Aftales senere
Programmet for en inspirationsdag 1. april er lagt
frem i kirkens våbenhus.
Modtaget til orientering
Gudstjeneste 19. februar i Engesvang Kirke
Fra Juni måned og frem efter, vil gudstjenesterne
blive afholdt i Ikast Kirke.
Mandag 13. marts kl. 15.00
Her deltager præsterne Jens Peter Garne. Birthe
Møberg og Poul Erik Knudsen
Der mangler fortsat etablering af nye mailadresser

