Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Henrik Bang-Møller, Lene Neumann
Alice Pedersen,

Bilag:

Fraværende:

Revisionsprotokollater
Betaling for vielser
Ansøgning: Ungdomsmesse 2014
Musik- og teaterforeningens brev

Indleder: Oskar Schmidt
Dagsorden:
Godkendelse
af dagsorden
1.
.
Revisionsprotokollater - indstilles til
godkendelse og underskrift.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Beslutning:
Godkendt.
Begge protokoller er godkendt og underskrevet.

Betaling for vielser
Ny formuleret tekst, som er i overensstemmelse med div. bekendtgørelser og
cirkulærer - indstilles til godkendelse

Den nye tekst er godkendt. Skrivelsen fremsendes
til Provstiet.

Ungdomsmesse ansøgning om støtte
Er der konfirmandhold som deltager?

Støtte godkendes med kr. 1.000,-

Folkekirkens Landsindsamling 2014
- søndag den 9. marts
Anne-Gerda Tvilling og Evald Lynggaard sammen med Alice Pedersen

Sparnord tæller pengene op og giver kaffe og
cacao.

Mads Jakob Jakobsen - ansættelsesudløb ultimo februar – afskeds arrangement 23/2 efter højmessen, i Sognehuset.

Formanden er koordinator og samler et hold til det
praktiske ifm. et arrangement efter højmessen.

Kordegne- & kirkesangerfunktion:
Menighedsrådsmedlemmers funktion
ved kirken som lønnet assistance. Da
der er rejst spørgsmål ifm. menighedsrådsmedlemmers lønnede arbejde ved
kirken, ønskes en debat samt beslutning
om i hvilket omfang dette er acceptabelt.

Så længe menighedsrådets medlemmer holder sig
indenfor den lovgivning der er gældende for
området, ser menighedsrådet ingen grund til
yderligere tiltag heri.
I henhold menighedsrådsloven, samt LBK nr. 240
af 17/03/2010 drejer det sig om et
ansættelsesforhold, der ikke strækker sig udover
enten 8 timer/ uge eller et ansættelsesforhold på
mere end en måned.
De tre præster samt Koordinator er
uddelingsudvalg og disse kan kontaktes i
pågældende tilfælde.
Indstillingen godkendes.

Menighedsplejen i det daglige:
Udvalget indstiller til menighedsrådet at
der afsættes et rådighedsbeløb på
2.500,- til eventuelt trængende i årets
løb. Kirkens ansatte kan efter eget skøn
udlevere billet til et måltid mad og/eller
en billet til offentlig transport (Frede-
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9.

Koncerter i Sognehuset
Musik- og Teaterforeningens henvendelse er tidligere behandlet på et MRmøde den 22. oktober, hvor referatet lyder:
Menighedsrådet bifalder, at der indledes
forhandling med foreningen om muligheden for at afholde koncerter i den store sal et antal gange om året – fortrinsvis om sommeren. Formand, Jørgen
Steen og Evald Lynggaard.
Hvad gør vi nu efter formandsskiftet?
– bilag

Næstformanden, Evald Lynggaard og Koordinator
repræsenterer menighedsrådet.
Jørgen Steen tager kontakt med Henning
Dochweiler.

Orientering:

10.

Orienteringer fra
Orientering om en kommunikationsplan for
Formand: Generalforsamling i Distrikts- Aalborg Stift.
foreningen 3/3-14 i Frederikshavn
Formanden har deltaget i et udvalgsarbejde under
Landsforeningen ang. Distriktsforeningernes
arbejde.
Næstformand:
Kirkeudvalg:

Intet
Altertæppet er helt færdigt. Tæppet har kostet kr.
340.000-, Vi har fået fondsmidler kr. 257.000,-.
Dokumentarfilmen er færdig og ligger på vores
hjemmeside.
Et lille udvalg af sy-damer er gået i gang med at
udarbejde et bryllupstæppe.
En lille ramme på kirkedøren skal være
informationstavle på hvad der foregår inde i kirken.

Kirkegårdsudvalg:
Præstegårdsudvalg:
Aktivitetsudvalg:
Skolekirkearbejdet:
Orientering fra præsterne:
Lisbet Rønnow Torp
Mads Jakob Jakobsen

Intet.
Intet.
Møde aftalt til den 3. februar.
Orientering sendes ud sammen med referat.

11.

12.

13.

Orientering kontaktperson:
Orientering koordinator.

14.

Intet.
Udtalelse ønskes fra menighedsrådet. Formanden
udarbejder en sådan.
Intet.
Kurt Birkbak har nu været ansat i knap 2 måneder
og fungerer godt.
Vedr. 5 års-syn for sognehuset er der enkelte
mangler, der endnu ikke er udbedret. Der er
problemer med vandindtrængning ved loftet i
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Punkter til næste møde: 25/2 2014

Indleder til næste møde

Sommerudflugt.
Landsindsamlingen.
Evt. Orlovsansøgning fra Peter Gislund.
Arne Waage Beck

Eventuelt

Intet

15.
16.
17.

Mødet sluttede kl. 20,45

Arne Waage Beck

Niels Chr. Larsen

_______________________
Arne Ehrenreich

Preben Sørensen

Benedicte Raaberg-Møller

Annette Jørgensen

Lene Neumann

Peter Gislund

Grethe Smidt

Alice Petersen

Evald Lynggaard

Oskar Schmidt

Mads Jakob Jakobsen

Lisbet Rønnow Torp

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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