Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 16. september 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Lene Neumann, Per Rasmussen
Per Faurholt deltog.

Bilag: Budget 2015
Forslag om påskedug
Dagsorden for Medarbejdermøde 13/10-14
Invitation til Distriktsforeningens kursusdag 25/10-14

Fraværende:
Indleder: Ebba Brostrøm
Dagsorden:
Godkendelse
af dagsorden
1.
.
Budget for 2015:
Økonomiudvalget indstiller budgetfor2.
slaget fra juni 2014 til menighedsrådets
godkendelse i uændret form (bilagt)
Revisionsprotokollat 2013 til underskrift.
3.
Revisors erklæring til orientering.
Udvalget om samarbejde og samarbejdsmiljø i MR og sogn:
a) I udvalget har der været rejst kritik
om vores ledelsesform (formel/ ufor4.
mel), er den i orden?
b) Drøftelse om Økonomiudvalgets om
sammensætning og kompetence Med henblik på at udvikle et godt
samarbejdsmiljø i sognet indstiller
5.
Økonomiudvalget til menighedsrådet, at
vi indkalder ekstern assistance.
Onsdags-aftensang
På mødet i august orienterede Per Rasmussen om, at præster og organister den
3. juli-14 havde besluttet at aflyse aftensang det kommende efterår.
6.
Den orientering overraskede menighedsrådet. Derfor blev der udsendt mail
24/8 med løfte om at tage spørgsmålet
op på det næste møde – dvs. i dag.

7.

Beslutning:
Godkendt med tilføjelse af punkt 3 og 6.
Godkendt.

Gennemgået og underskrevet.
Per Faurholt forlod mødet.

Punktet blev drøftet. Samarbejdsudvalget fortsætter
sit arbejde som tidligere besluttet.
Der er fortsat tillid til sammensætningen.
MR tilslutter sig indstillingen. Koordinatoren
vender det med samarbejdsudvalget torsdag den 18.
september.
Ift. personalesituationen tager MR præsternes
indstilling om en pause i Aftensang i efteråret ad
notum.
MR har fremover en forventning om at sådanne
tiltag kommer til drøftelse i rådet.
MR har et stort ønske om, at Aftensang kommer til
at køre igen fra januar 2015.

Pristilbud vedr. kontrakt på levering Der indgås en treårig aftale med Energinord.
af EL til samtlige sognets ejendomme:
Økonomiudvalget indstiller, at tilbud fra
EnergiNord på leverance til fastpris for
en periode på 2 eller 3 år.
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8.

9.

10.

11.

Frivillig Fest:
Økonomiudvalget indstiller:
- at Menighedsrådet gentager et arrangement for de frivillige i lighed med
2012, og
- at der udpeges 3-5 personer til at arbejde med forslag til dato og arrangere
en fest.
Fælles Julefrokost:
Fra AMO-udvalget er det foreslået, at vi
holder fælles julefrokost for alle ansatte
og menighedsrådets medlemmer med
partnere.
Der er afsat budget til en studietur, som
kan konverteres til formålet.
Formanden indstiller til godkendelse.
Hvem vil arbejde med opgaven?
Forslag om anskaffelse af en Påskedug – forslag fra præsterne og kirke- og
kulturmedarbejderen (bilag)
Menighedsrådsmedlemmers engagementer ved kirken som lønnet assistance.
Spørgsmålet har tidligere været behandlet på menighedsrådsmøde 21/1/-14 pkt.
7
Formanden orienterer, lægger op til debat og beder menighedsrådet om en beslutning.

Der blev nedsat et udvalg bestående af:
Benedicte Raaberg-Møller
Ebba Brostrøm
Grethe Smidt
Alice Petersen.
Benedicte indkalder.

Karin Trbola
Anne Klarskov
Niels Chr. Larsen
Gitte Carlson

Godkendt.

MR fastholder den beslutning, der blev vedtaget på
dets møde den 21. januar 2014.

Orientering:
Orienteringer fra
Formand:
12.
Næstformand:
Kirkeudvalg:
Kirkegårdsudvalg
13.
Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
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Det foreslås at der på dagsordenen fremover kommer et fast punkt: Post til menighedsrådet.
Orientering om mailveksling med Finn Bredal Jørgensen.
Hilsen fra Mads Jakob Jakobsen.
Intet.
Ny lyd er næsten klar. Flagstang bliver malet samt
bestykket med et spil.
Maskinhusprojektet skrider fremad.
Der er hul/råd i taget på mandskabsbygningen. Rep.
er igangsat.
Synsudsatte arbejder på Fænøvej bliver igangsat.
Intet.
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Orientering fra præsterne:
Henrik Bang-Møller

14.

15.

Per Rasmussen
Orientering kontaktperson:
Orientering koordinator.

16.

17.
18.
19.

Punkter til næste møde: 21/10 2014
Indleder til næste møde

- Husk Høstgudstjenesten på søndag i Skagen kirke, navnlig at medbringe alle slags grønsager, syltede agurker, frugt, brød, m.m., så den efterfølgende auktion kan give et flot tilskud til Missionsprojektet.
- Husk konfirmandvelkomstgudstjenesten for 7.x
og 7.y fra Skagen skole den 28. sept. kl. 10.30 i
Skagen kirke.
- Husk også Gospel-gudstjenesten den 30. sept. kl.
19.00 i Skagen kirke, hvor konfirmanderne
medvirker under ledelse af Joakim Hejslet.
Intet.
Intet.
Medarbejdermøde den 9. oktober kl. 13
Der er indkommet en anmodning om
lønforhandling.
Tak fra Promissio for gaven på kr. 53.000,Tilmelding til Distriktsforeningens møde den 25.
oktober: Mail til skagenkirkekasse@mail.tele.dk
eller kontoret.
Kvartalsrapport 3. kvartal.
Oplæg fra samarbejdsudvalget.
Lene Neumann
Stiftsavis samt årsplan for Skoletjenesten 2014/15
blev uddelt.
Mødet sluttede kl. 22,05

Eventuelt

Arne Waage Beck

Niels Chr. Larsen

_______________________
Arne Ehrenreich

Preben Sørensen

Benedicte Raaberg-Møller

Annette Jørgensen

Lene Neumann

Ebba Brostrøm

Grethe Smidt

Alice Petersen

Evald Lynggaard

Oskar Schmidt

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller

Per Rasmussen
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