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Menighedsrådsmødet onsdag d.20.11.2013 kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 23. oktober 2013.
Referat godkendt.

3.

Meddelelser:
a. Formanden
Postlisten gennemgås
På det afsluttende møde om samarbejdet på kirkegårdene i
Beder,Malling og Mårslet, blev der luftet samarbejde på kulturområdet.

b. Præsterne
Lukke-åben kirkegruppen mangler en repræsentant til at lukke
kirken.
Hanne har fået studieorlov i 3 mdr. i 2014. Hannes ønske er sept.okt.- nov. tidspunktet er ikke fastsat endnu.
Karen Lunderskov overtager Olga Nielsens arbejde med at vedligeholde alterdugen.

c. Medarbejderrepræsentant
Annemarie og Stine har været på kursus. En rigtig god dag.

d. Kontaktperson
Intet

e. Kasserer
Vi følger budgetterne, men vi skal stadig have opmærksomhed
på hvad vi bruger resten af året.
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Valg til poster.:
Formand (hemmelig afstemning)
René 5 stemmer
Keld 3 stemmer
Blank 1

Næstformand (hemmelig afstemning)
Keld 7
Blank 2

Kirkeværge
Arne Andersen blev genvalgt

Kasserer
Anders Christoffersen blev genvalgt

Sekretær
Susanne Lauritsen blev genvalgt. Referatskrivning på turnusordning.

Kontaktperson
Else Svendsen blev genvalgt.

Bygningssagkyndig
Per Dombernowsky blev genvalgt.

Underskriftsberettiget (sammen med formanden)
Keld Schmidt-Møller blev valgt.
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b. Midtvejs evaluering af stillegudstjenester
Vi har besluttet at fortsætte et halvt år mere.

c. Vielse i det fri (bilag 1)
Vi beslutter, at der skal være en kirkesanger til stede.
Der deltager en organist, hvis det ønskes.

d. Evaluering af menighedsrådsmøderne
1. Det besluttes at sekretæren udskriver 2 ekstra kopier

af bilagene, som tages med til møderne.
2. Der er bred mening om, at møderne ikke er for lange.

De indkommende forslag vil tages med når vi planlægger
de kommende menighedsrådsmøder.
3. Dejligt at referaterne udsendes umiddelbart efter møderne.

e. Vejkirke folder – skal vi stadig være med?
Vi beslutter at være med igen i år.

f. Fastlæggelse af MR-møder i 2014
15.1. – 26.2. – 19.3. (kirkesyn kl. 15.00) – 23.4. – 14.5. – 11.6.
20.8. – 17.9. – 8.10. - 12.11., alle dage kl. 19’00.
Menighedsmøde afholdes den 22.5. tidspunkt følger.
FU møde torsdag d. 2.1. kl. 17’00, efterfølgende
møde datoer følger.

g. Planlægning af arbejdstid
Bilag til ansættelsesaftale for kirkesanger godkendt.

5.

Meddelelser fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet

b. Sognehusudvalg
Dør til præstens kontor bliver udskiftet i det nye år.

c. Præstegårdsudvalg
Intet
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d. Kirkeværge
Der har været stormskader på tag på skibet og
våbenhuset som er blevet repareret med
bæverhaler fra kirkens lager.
Raftehegn ligeledes repareret efter stormskaden.

e. Aktivitetsudvalg
Ny aktivitetsplan omdelt.

f. Kommunikationsudvalg
Intet

g. Kirkerenoveringsudvalg
Nationalmuseet kommer på besøg i kirken, vedr. kirkens kalkning og
registrering af historisk inventar.

h. Økonomisk analyse udvalg
Vi arbejder videre med en beskrivelse om hvad analysen,
som er sendt ud til medarbejderne, skal bruges til, tages op på
næste møde.

6. Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde
Antal af bamsegudstjenester.
Konstituering af udvalgene

7. Eventuelt
Tak til Keld for det store arbejde som formand.

Kaffe: Keld

Sang: Else K.

Oplæsning af referat.
Referat ved næste møde: Anders

Referat: Susanne Lauritsen

