Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Ebba Brostrøm

Bilag: Tilbud & indstilling vedr. Redskabshus
Samarbejdsaftale og aftale om afregning
med Jerup sogn.
Forslag til legatbestemmelse for Skagen
Kirkes Menighedspleje
Projektorløsning i kirken
Projektorløsning, oversigtsfotos
Lov om kirkers brug.

Fraværende:
Indleder: Niels Chr. Larsen
Dagsorden:
Godkendelse
af dagsorden
1.
.
Redskabshus på kirkegården (bilag)
- indstilling fra kirkegårdsudvalget,
- stiftets krav om ændret placering af
bygningen i forhold til kirkegårdens
overordnede retningslinjer fordyrer projektet m. ca. kr. 100.000
- isoleret eller ej, forskel ca. 170.000
2.
- finansiering af den højere pris ca. kr.
420.000 – ved besparelser i forhold til
budgettet for 2014 og af de frie midler.
Økonomiudvalg indstiller til godkendelse. Bilag

3.

4.

5.

Beslutning:
Godkendt.
Formanden meddelte, at provstiet på dets møde i
eftermiddag har godkendt den fremsendte
finansieringsmodel.
Projektet blev godkendt.

Samarbejdsaftale med Jerup sogn om
regnskabsføring – og aftale om afregning (bilag), indstilles godkendt.

Godkendt og underskrives af formanden.

Afregningsaftale med Hulsig sogn
- om regnskabsføring, aftalen justeres
efter indvunden erfaring de seneste år
- reduktion af betalingen for arbejdet.
Indstilles til godkendelse.

Godkendt og indarbejdes i budget 2015.

Legatbestemmelserne dateret den 29. april blev
Skagen Menighedspleje.
godkendt.
I forbindelse med inddragelse af midlerne i den gamle Skagen Menighedspleje i depot i Spar Nord Bank formuleres der en ny legatbestemmelse, som
indstilles til godkendelse. (bilag)
Derefter kan de andre mindre legater
forventes frigivet af Civilstyrelsen, og
indsat under de nye legatbestemmelser Side 1 af 4
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med assistance fra stiftskontoret.

6.

Projektorløsningen blev godkendt og igangsættes.
Projektorløsning til kirken.
Med henvisning til vedhæftede bilag og
til referat fra kirkeudvalgets møde den
24. april indstilles det til menighedsrådet, at godkende det af kirkeudvalget
godkendte tilbud på projektor-løsning til
kirken.
Bilag: Udbud, projektorløsning
Projektorløsning, oversigtsfotos

7.

Forslag til temadrøftelser på menighedsrådsmøder fremover.
Der afsættes et punkt på MHR møder
fremover til drøftelse af et emne med
aktuel relevans.
Evald Lynggaard giver et eksempel og
foreslår hvordan det kan foregå.
Forslag til emner modtages på mødet.

I menighedsrådet bruges megen tid på arbejdet med
”kroner og mursten”,
Det er jo meget relevant og nødvendigt, men nu og
da tænker vi vel på, om vi kan løfte os lidt ud over
vanlige vaner og spor, altså også gøre os nogle forestillinger om, hvordan vi kan nære det gode menighedsliv og fællesskab.
Menighedsrådet bør gå foran og tænke tanker. Jeg
søsætter derfor hermed følgende ide: På hvert af
de følgende MHR møder afsætter vi ca. ½ time til
at drøfte ideer og problematikker som vi synes er
relevante at have en god dialog om.
Se referat fra februar mht. emner.
Emnerne fordeles på næste møde med henblik på at
der udarbejdes oplæg til menighedsrådsmøder
fremover.

Orientering:

8.

Lov om kirkers brug
Orientering om de ændrede bestemmelser om menighedsråds bestyrelse af
selvejende kirker og deres brug.
Bilag.

Det er blevet muligt med biskoppens godkendelse,
at benytte kirken til andre formål end de i dag
kendte. Se specielt § 5 stk. 2 i Lov om Kirkers
brug.

Orienteringer fra
Formand:

Orientering om bogen vedr. Folkekirkens nye styringsstruktur og om et evt. høringsvar fra Provstiudvalget.
Husk Provstidag den 20. September.
Formanden og Arne Ehrenreich deltager i årets
landsmøde for menighedsråd.
Niels Chr. Larsen takkede for blomsten i forbindelse med sin sygdom.
Bryllupstæppet går sin gang og er snart færdigt.
Intet.
Intet.

9.
Næstformand:

10.

Kirkeudvalg:
Kirkegårdsudvalg
Præstegårdsudvalg
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Musikarrangement under udarbejdelse i samarbejde
med Ian Heilmann.
Nyt missionsprojekt til kirkecafé: Styrk Etiopiens
kvinder ønskes godkendt.

Aktivitetsudvalg
Missionsudvalget

Orientering fra præsterne:
Per Rasmussen
11.

Lisbet Rønnow Torp
Mads Jakob Jakobsen
Orientering kontaktperson:

Sommerprogrammet er tæt på at være færdigt.
Gudstjenesterne Ved Den Tilsandede Kirke udvides
til ti gange.
Langfredagsgudstjenesten var godt besøgt og i det
hele taget en god kirkegang i påsken.
Konfirmation på lørdag. MR-medlemmer opfordres
til at møde op.
Intet.

12.
Orientering koordinator.

Budget 2015 – oplæg fra udvalgene til særlige ønsker afleveres inden 15. maj.
Udvalgsformænd opfordres til ligeledes at komme
med målsætninger og særlige indsatsområder til
budget 2015.
Torsdags-kaffe kl. 9,00
Provstidag den 20. September i Sæby 9,15-21,00

Punkter til næste møde: 20/5 2014

Fordeling af emnerne fra møderne i hhv. februar og
april. til fremtidige debatoplæg på
menighedsrådsmøder.
Godkendelse af nyt missionsprojekt.
Kvartalsrapport.
Preben Sørensen

13.

14.

15.

Indleder til næste møde

Intet.
Tak fra Benedicte Raaberg-Møllers ifm. hendes70
års fødselsdag.
Mødet sluttede kl. 20,50

Eventuelt
16.

Arne Waage Beck

Niels Chr. Larsen

_______________________
Arne Ehrenreich

Preben Sørensen

Benedicte Raaberg-Møller

Annette Jørgensen

Lene Neumann

Ebba Brostrøm

Grethe Smidt
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Alice Petersen

Evald Lynggaard

Oskar Schmidt

Lisbet Rønnow Torp

Mads Jakob Jakobsen

Gitte Carlson

Per Rasmussen
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