Referat af Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 27. august 2019 kl. 19.30 i Teglgården
Deltagere:
Kjeld Bruun, Birgit Folden, Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen, Marianne Poulsen,
Karin Lundquist Hansen, Dorthe Aarøe, Jytte Madsen, Lone Møldrup Pedersen,
suppleant Grethe Ravn samt sognepræsterne Bente Bisgaard Thomsen og
Jakob Agerskov Hansen.
Der var 1 tilhører: Trine Aalbæk.
Kjeld bød velkommen og ønskede Jakob særligt velkommen.
Dagsorden:
1.

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 På grund af dagsordenens længde besluttedes det at udsætte punkterne 8, 10 og 13.

2.

Godkendelse af referatet fra 22. maj 2019.
 Da referatet ikke var sendt ud, godkendes det på næste møde.

3.

Orientering v. præsterne.
Bente:
 Tak – glad for at være tilbage og er oppe i gear igen.
 PC på Karens kontor skal udskiftes. Bente tager sig af det og tager en tekniker med på råd.
 Fastnet telefonen opsiges. Kjeld tager sig af det.
 Telefonsvareren opdateres.
 Låsen i den bagerste dør i kirken tjekkes, den er svær at låse op.
 Hvordan stiller MR sig til, at borgere fra andre sogne ønsker at bruge kirken? Det er vi helt positive overfor.
 Lørdagsdåb er det en god ide? MR ser helst, at det er om søndagen. Der fastsættes 4 – 6 lørdage om året
og disse datoer annonceres i kirkebladet.
 Begge præster vil gerne ændre lidt på liturgien. Det tages op, når den nye præst er tiltrådt.
 Ønsker om solosang ved bryllupper og andre kirkelige handlinger, hvad er vilkårene for det?
Tages op af kontaktpersonen og vilkårene skrives i kirkebladet.
 Der er ønske om, at nye salmebøger doneres til plejehjemmene. Vi har p. t. ikke midler til dette, men
når vi skifter ud i kirken, kan de brugte genanvendes.
Kan plejehjemmene/kommunen ikke selv finansiere det?
Jakob:
 Jakob er meget glad for at være her og synes, der er stor travlhed.
 Vedr. fotografering i kirken ser Jakob gerne, at der må fotograferes diskret. Der er delte holdninger
til dette, men det besluttedes, at præsterne og Lone fremover administrerer det ”mit Gefühl”.

4.

Økonomi
Godkendelse af kvartalsrapport for 1. halvår 2019. 3 relevante bilag er medsendt dagsordenen.
 Rapporten blev gennemgået med vægt på de poster, hvor der er udsving. Alt i alt ser det
fornuftig ud, da det er en ”billig” periode. Vi skal fortsat være påpasselige.
 Sogneudflugten, hvad er reglerne for fordeling af udgifterne her? Der er egenbetaling, der bliver
modregnet og der sendes regninger ud til de andre sogne, i lighed med tidligere.
 Der er BUDGETSAMRÅD i Skamby den 7. oktober kl. 19.00. Dorthe og Kjeld meldes til og præsterne
tilmelder sig selv.

5.

Status på ansættelse af den kommende præst.
 Ansøgningsfristen var i går og der er indkommet 7 ansøgninger. Ros fra provsten til vores stillingsopslag.
 Der afholdes orienteringsmøde i Teglgården den 3. september kl. 16.30.
Inden da skal vi have gennemlæst ansøgningerne, vi har fået udleveret som FORTROLIGT materiale.
 Indstillingsmøde bliver i Teglgaarden den 13. september kl. 20.00 (altså ikke den 25/9).

6.

Status på renovering af præstebolig og vedligehold af bygningerne.
 Henning har sendt udbudsmateriale til 2 entreprenører, så Kjeld kan have det med til Provsten.
 Den nye præst bør have medbestemmelse om dette.

7.

8.
9.

Oplæg fra kommunen vedr. parkeringsmulighederne.
 Kjeld oplyste, at ændringerne især bliver omkring indgangs-/indkørselsområderne til kirken
med plads også til præsterne, så de ikke mere behøver at parkere helt inde ved kirken.
Ansøgning om tilskud til renovering af toiletbygning. – Punktet udsat.
Køl i kapellet.
 Der arbejdes videre med det og målet er 3 sådanne kapeller i provstiet.

10. Flere bænke på kirkegården. – Punktet udsat
11. Babysalmesang/kor.
 Lara har meddelt, at der pr. 1/10 er et hold på 4 babyer. Vi ser frem til, at de starter op i kirken.
 Kor: Provsten er enig i, at flere kirker godt kan deles om den samme leder.
12. Oplæg til menighedsmødet søndag den 15. september 2019.
 Kjeld om MR-valget næste år, visioner, aktivitetsniveau, præsteansættelsen og evt. andet.
 Grethe fortæller om udviklingen i Messehagelsudvalgets arbejde.
 Kunstmaler Martin Helm von Krohn Massenbach har udstilling i kirken og han anmodes om at
holde et lille indlæg.
13. Drøftelse af evt. ansættelse af den kirkekulturmedarbejder, vi flere gange har talt om – Punktet udsat.
14. Kirkebladet
 Birgit: Det kører som det plejer
 Kjeld opfordrer til at tingene samles hos en person.
 Kjeld følger op vedr. samarbejde med evt. ny distributør.
15. Skal Teglgården i visse tilfælde kunne benyttes til begravelseskaffe (få deltagere) evt. mod et mindre
gebyr?
 I princippet er vi positive. Vi prøver og præsterne administrerer det ( 5 – 10 personer). Intet gebyr.
16. Skal mindre klubber evt. mod et mindre gebyr kunne låne/leje Teglgården?
 Nej.
17. Nyt fra formanden.
 Landemode + Stiftsdag 28/9 kl. 10.30. Tilmelding senest 16/9.
 Forløbet omkring Michael Falch koncerten er i gang.
 Kirkekalkning – statusrapport er positiv. Der er 5 års garanti.
18. Information fra div. udvalg.
Kirstens referat fra aktivitets- bladudvalgsmøde tirsdag den 6. august er medsendt dagsordenen.
 Jakob: Konfirmanderne er kommet godt i gang. Efter søndagens gudstjeneste var der 80 deltagere
i sammenkomsten i Teglgaarden.
 Dorthe: Bør tidspunktet for Allehelgensgudstjenesten evt. fremrykkes? Det er ikke så let.
 Kirsten: Michael Falch, pris kr. 250, billetter sælges ved indgangen. Castors Venner hjælper.
 Kirsten: Sangaftenen bliver i Teglgaarden.
 Kirsten: Sorggruppen? Bente ved ikke, hvornår de starter.
 Jakob: Kirkekaffe – hvor ofte? Jacob ser det gerne efter alle 10.30 gudstjenester.
Vi prøver og Lone har kompetencen. Traktementet skal være enkelt.
19. Evt. information fra Kirken/Kirkegården
 Kjeld fortalte, at Jan har lavet budget over opstart på renovering af kirkegården. Det kan afholdes
indenfor det første års beløb, der er afsat i budgettet.
20. Eventuelt.
 Nationalmuseet har været på besøg, er interesserede i Altertavlen og væggen bag den.
 Hvornår bliver der kalket i våbenhuset?
 Rengøring i Tårnet er ikke gjort særlig godt til den høje pris.
 Rosenfestival: Hvad skal erstatte orkideerne til næste år?
 Fotografens billedetaf konfirmandhold 2 var ikke godt, så man måtte bruge Lones foto i steder.
 Kommer fattigblokken tilbage i kirken?
 Evt. fællesindkøb i Provstiet af bibler, salmebøger m.m.

21. Lukket møde
Mødet hævet kl. 22.30.

Næste ordinære MR-møde afholdes onsdag den 25. september kl. 19.30 i Teglgaarden.

29.08.2019
Referent
Jytte Madsen

