Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19.00 i Sognehuset
REFERAT
Afbud: Evald Lynggaard, Jørgen Steen
Preben Sørensen

Bilag:

pkt. 3 Mandskabsbygningens tag på kirkegården tilbud*2
pkt. 4 Nye tiltag i gudstjenesten (med bilag)
pkt. 5 div. vedtægter, funktionsbeskrivelse & organisationsplan
pkt. 7 Arbejdsbeskrivelse for Anne-Gerda Tvilling

Fraværende:
Indleder: Lene Neumann
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
1.
.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Siden sidst:
Henvendelser og breve til menighedsrådet
Nyt tag på mandskabsbygningen på
kirkegården – efter vandskade fornylig.
Økonomiudvalget: Det igangsættes.
Indstilling om finansiering: der søges
5%-midler fra provstiet.
Nye tiltag i gudstjenesten: 2 bilag
- Alternative Ind- og Udgangsbønner,
som vore præster kan vælge at anvende,
- Prædiken på gulvet – præsten kan vælge ikke at prædike fra prædikestolen.
De 2 forslag forlægges menighedsrådet
uden indstilling.
Udvalget om samarbejde og -miljø:
Der henvises til udvalgets referater.
Stillingsbetegnelsen, ’Koordinator’ indstilles ændret til Daglig leder.
Reviderede vedtægter for ”Daglige leder” og for kontaktpersonen indstilles til
menighedsrådets godkendelse.
Beskrivelsen af Ledelsesfunktionen ved
Skagen kirke & Organisationsdiagrammer til menighedsrådets orientering og
indstilling om godkendelse.
Bilag.
Årets orienteringsmøde: Økonomiudvalget foreslår mødet afholdt i forbindelse med MR-møde 18/11-14

Beslutning:
Godkendt med tilføjelsen af, at punkt 4 udskydes og
sendes i præstegruppen og fremsættes ved
næstkommende menighedsrådsmøde.
- Hjerteligt velkommen til den nye præst Susanne
Skovhus.
- Og lige så meget hjertelig velkommen tilbage til
Per Rasmussen.
- Indstillingen godkendt.
- Økonomiudvalget har straks iværksat udbedring af
vandskader på mandskabsbygningen på
kirkegården. Menighedsrådet tilsluttede sig, at der
søges dækning for udgifterne via 5 %-midlerne i
provstiet.
- Se punkt 1!

- Alle indstillinger godkendt.
- Indskrænkningen af den daglige leders
instruktionsbeføjelser i forb. m. præstens sjælesorg
blev drøftet.
- Der blev ytret ønske om en klare fremstilling i
punkt form af, hvad der indstilles til godkendelse i
menighedsrådet.

Taget til efterretning. Vi begynder med
menighedsrådsmødet kl. 16.30, spiser aftensmad kl.
18.00 og dernæst er der orienteringsmøde kl. 19.00.
Vi er færdige kl. ca. 21.00.
Sognemedhjælper Anne-Gerda Tvilling - Indstillingen godkendt.
skifter stillingsbetegnelse til Kirke- og
Husk at rette kontaktperson med daglig leder.

Referat fra MR-møde 211014 doc (2)
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Kulturmedarbejder.
Den reviderede arbejdsbeskrivelse og
stillingsbetegnelse indstilles til godkendelse.
Landsforeningen 2015 Kalender:
- bestillinger

10 bestillinger på mødet.

Orientering:

9.

Orienteringer fra
Formand:
Næstformand:
Kirkeudvalg:

10.

Kirkegårdsudvalg:

Præstegårdsudvalg:
Aktivitetsudvalg:

Orientering fra præsterne:
Henrik Bang-Møller:

11.

Per Rasmussen:
Susanne Skovhus:
12.
13.
14.

Orientering kontaktperson:
Orientering koordinator.
Punkter til næste møde: 18/11 2014

Referat fra MR-møde 211014 doc (2)

- Orientering om Ian Heilmanns sygdom og om, at
han er tilbage den 27. okt.
- Intet.
- Flagstangen er ’luset’, malet og forsynet med et
spil, der gør hejsningen lettere.
- Der er lavet er stort banner til kirkemuren, hvori
børnegudstjenesterne bliver annonceret.
- Alle synsudsatte arbejder på sognehuset er
udbedret.
- Husk rejsegilde på fredag på kirkegårdens
nybygning kl. 12.00 den 26. okt. 4/5 dele af
byggeriet er færdig.
- Der er bestilt digitale kort til kirkegården.
- Ingenting. Ros til præstegårdsudvalget.
- Har haft udvalgsmøde i dag. Formanden orienterede og henviste ellers til det kommende referat, som
bliver udsendt til menighedsrådets møde.
- Er meget glad for, at både Per Rasmussen er
tilbage, og at Susanne Skovhus er tiltrådt som ny
præst.
- Kirkeministeren har udsendt et spørgeskema ang.
konfirmandundervisningens placering og afvikling i
forb. m. den nye skolereform.
- Joakim Hejslet og konfirmanderne leverede en god
og stærk gospelgudstjeneste den 30. sept. i Skagen
kirke.
- Husk B(ørn)U(unge)S(ogn)K(irke)-gudstjenesten
på søndag den 26. okt. kl. 10.30 i Skagen kirke.
- Begynder lidt forsigtigt efter raskmelding. Glad for
at være tilbage.
- Glad for at være i gang. Og glæder sig til det
videre arbejde. Tak for velkomsten.
- Der kommer et evalueringsbrev ang. provstidagen,
som kontaktpersonen bed om, man udfyldte.
- Mobilepay er oprettet til indsamlingsformål på
tlf.nr. 29 44 56 44.
- Indsamlingsliste 2015
- Konstituering (valg)
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- Nye tiltag i højmessen.
- Kvartalsrapport.
Grethe Smidt
- Høstgudstjenesten 2015 i Skagen gav 1705,- kr.
- Husk julefrokosten den 28. nov. kl. 17.00 i
sognehuset.
- Fest for frivillige engang i januar. Dato kommer
senere. Morsomme indslag er velkomne.

Indleder til næste møde
Eventuelt

16.

Mødet sluttede kl. 20.30

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

Per Rasmussen

Susanne Skovhus

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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