Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Lene Neumann, Per Rasmussen
Ebba Brostrøm, Sussanne Skovhus.

Bilag:

Ændret korarbejde ved kirken
Missionsprojekt: ”Gaden børn og unge”
Opgaver v/ Landsindsamling 2015
Arbejdsbeskrivelser for organister, 2 stk.
Ansøgning U-messe 2015.

Fraværende:
Indleder: Evald Lynggaard
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
1.
.

2.

Gudstjenesteudvalget fra konstitueringen
2012 består udvalget af sognets præster,
menighedsrådets formand, kirkeudvalgets
formand – og foreslås suppleret med 1-2
medlemmer.
Økonomiudvalget foreslår kirke- og kulturmedarbejder Anne-Gerda Tvilling som
medlem af udvalget.

Kirke- og kulturmedarbejder Anne-Gerda Tvilling
blev valgt ind i udvalget.
Grethe Smidt blev ligeledes valgt.
Formanden for rådet indkalder til møde.
Udvalget opfordres til at udarbejde en
arbejdsbeskrivelse for udvalget.

Godkendelse af arbejdsbeskrivelser for
organister.
Nye arbejdsbeskrivelser for begge vores
organister indstilles til godkendelse.
Se bilag.

Godkendt
med tilføjelse i punkt 2:
Højmesse: Minimum 30 minutter inden højmessen
begynder. Undtaget herfra er tjenester, hvor der er
gensidig vikarforpligtelse, dog snarest muligt.
Punkt 7:

3.

4.

5.

Beslutning:
Godkendt.

Organisten er ansvarlig for korets præstationer
og musikalske udvikling i henhold til menighedsrådets målsætning herom. Mht. korets sammensætning er menighedsrådets målsætning, at der
fortsat skal være et blandet kor.

Korarbejde ved kirken – organist Ian
Heilmann ønsker ændring fra blandet kor
til kor for lige stemmer, damer.
Se indstilling i IH’s bilag.

MR godkender indstillingen, men opfordrer
organisten til at iværksætte en proces om at få et
blandet flerstemmigt kor i henhold til MR´s
målsætning herom.

Udvalget for Menighedspleje
Det foreslås, at kirke- og kulturmedarbejder
Anne-Gerda Tvilling tilknyttes udvalget,
fordi en stor del af hendes arbejde har karakter og indhold af diakoni.

Godkendt.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Missionsprojekt i 2015:
Missionsudvalget indstiller til menighedsrådet at vores missionsprojekt for det næste
års tid skal være: ”Gadens børn og unge” se
bilag.

Godkendt.

Menighedsrådets udvalgshonorering:
Økonomiudvalget indstiller, at honorering
kr. 1.500 årlig godtgørelse for tlf. og kontorholdsudgifter til udvalgsformænd skal
inkludere formand for Aktivitetsudvalget,
Lene Neumann.

Godkendt.

Temadage med LM-konsulenter
Information er udsendt. ALLE skal så vidt
muligt deltage. Der kan blive udbetalt diætgodtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til
menighedsrådsmedlemmer efter anmodning. Første møde 5. februar kl. 10-10.45 i
sognehuset. Til efterretning.

Taget til efterretning.

Ungdomsmesse 2015 i Abildgård – der
foreligger ansøgning til U-messe 12.
februar i Abildgaard kirke.
Er der konfirmandhold som deltager?
Indstilling: støtte på kr. 1.000 – foruden
betaling for transport af evt. deltagende
fra vores konfirmandhold i lighed med
tidligere år.

Tilskud godkendt.

Folkekirkens Landsindsamling 2015.
Søndag den 8. marts
Alice Pedersen skal have tilsagn om assistance – Anne Grete Rasmussen og
Ebba Brostrøm er med på holdet.
Se bilaget om opgaverne.

Se opgavelisten.
Alle opfordres til at melde sig.
Skagen svømmehal sponserer billetsalget fra
lørdagen inden til indsamlingen.
Sparnord tager imod indsamlerne.

Kirke-skolen skifter navn til Minikonfirmander
Kirke- og Kulturmedarbejder AnneGerda Tvilling ønsker at foretage dette
navneskifte. Indstilles godkendt.

Godkendt.

Orientering:

12.

Orienteringer
Formand:
Næstformand:
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Kirkeudvalg:

13.

Kirkegårdsudvalg:
Præstegårdsudvalg:
Aktivitetsudvalg

Orientering fra præsterne:
Henrik Bang-Møller
Per Rasmussen
Susanne Skovhus

14.

15.

Bryllupstæppet er færdigt og blev præcenteret.
Forstærker er udskiftet i sognehuset. Ny gulvvasker
er indkøbt til sognehus og kirken.
Redskabshuset er nu færdigt og taget i brug.
Intet.
Se referat. Derudover kommer Erik A. Nielsen den
16. april. Steen Kaalø holder foredrag mellem den
19. og 28. februar.
Folder for eftermiddagsmøderne er klar.
- Der skal sandsynligvis indsendes nogle retvisende
oplysninger fra Skagen kirke til Nordjyske Stiftstidendes artikel om betaling for bryllupper.
- Præsten i Ålbæk, Vivian Leach Søndergaard, forespørger sit menighedsråd, hvorvidt det er i orden
at overføre den resterende kirkebogsføring fra hendes sogn til Skagen.
- Provsten har kortvarigt været indlagt, men er i
embede igen.
- Tak for en både festlig, glad og opbyggelig fest
for de frivillige den 15. januar.
Forespørgsel om Langfredagsgudstjenestens normaltidspunkt fra Per Rasmussen. MR opfordrer til
kl. 10,30.
JS finder en løsning på sanger eller organist til plejehjemsgudstjenester hvor Susanne Skovhus har
tjenesten.

Orientering kontaktperson:

Intet.

Orientering Daglig leder.

Intet.

Punkter til næste møde: 24/2 2014

Tilmelding til generalforsamlingen i
distriktsforeningen 2. marts.
Gudstjenesteliste.
Evald Lynggaard.

16.
17.
18.
19.

Indleder til næste møde
Eventuelt

Henrik Bang-Møller deltager på bryllupsmessen i
Aalborg Kongres og kulturcenter.
Mødet sluttede kl. 20,49

Arne Waage Beck

Niels Chr. Larsen

_______________________
Arne Ehrenreich

Preben Sørensen

Benedicte Raaberg-Møller

Annette Jørgensen
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Lene Neumann

Ebba Brostrøm

Grethe Smidt

Alice Petersen

Evald Lynggaard

Oskar Schmidt

Per Rasmussen

Susanne Freddin Skovhus

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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