Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Susanne F Skovhus,
Preben Sørensen

Bilag: Samarbejdsaftale med Raabjerg sogn
Aftale om afregning for Raabjerg sogn
Opsamling fra tema-dagene.
Nuværende konstituering af udvalgsposter
Koncertoversigter, Skagen & Hulsig

Fraværende:
Indleder: Alice Pedersen
Dagsorden:
Godkendelsen
af dagsorden
1.
.

2.

3.

4.

5.

Samarbejdsaftale med Raabjerg sogn
om regnskabsføring og personregistrering - Økonomiudvalget indstiller aftalen til godkendelse - bilag
Ansættelse af organist
Udvalget har søgt at formulere den profil, som vi forestiller os af søge efter.
En profil-skitse vil blive udleveret på
mødet som oplæg til samtalen.
Desuden stillingtagen til praktiske detaljer i ansættelsesprocessen.

Beslutning:
Godkendt.
Aftalen blev godkendt.

Formanden gennemgik ansættelsesudvalgets
arbejde med at finde frem til en organistprofil.
På mødet blev der fremlagt to forskellige udkast til
en profil. Udkastene blev drøftet og udvalget
udfærdiger nu den endelige annonce evt. i
samarbejde med ekstern konsulent.
Der annonceres i Kristeligt Dagblad, DOKS
fagblad, DOKS hjemmeside, Jobnet samt kirkens
egen hjemmeside.
Ansøgningsfrist medio juni. Prøvespil og samtaler i
uge 26. juni.
Benedicte Raaberg-Møller forlod mødet efter dette
punkt.
Vi tog bordet rundt. Der lød kun positive indtryk,
Temadage - evaluering
Hvordan kommer vi videre mht. at bemen klart var tema-dag nr. 2 den, der gav mest til
nytte de input vi fik i løbet af de to dage eftertanke og videre bearbejdning i udvalget for
på Color Hotel.
samarbejde. En målsætning kunne være at få
Vedhæftet opsamling fra den 24. marts udarbejdet en skriftlig personale politik og en
personale håndbog.
Valgbestyrelsen suppleres med: Ebba Bostrøm
Udvalg ændret konstituering?
Den første halvdel af valgperioden er
Indsamlingsudvalget suppleres med: Ebba
gået og på et par pladser i rådet er der
Brostrøm
nye personer.
Præstegårdsudvalget: Alice Petersen udtræder og
Derfor til overvejelse: skal der ændres i Ivan Pedersen indtræder.
udvalgenes sammensætning, så opgaKirke- kulturmedarbejder udvalget: Annette
verne fordeles i overensstemmelse med Jørgensen indtræder.
menighedsrådets ændrede sammensætning?
– eksisterende udvalgsbesætning vedlagt som bilag.
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6.

7.

Afskedsreception for provst Jens Jacob
Jensen, fredag 24/4-15 kl. 15-17 på
toppen af Siloen i Frederikshavn.
Hvem vil/kan deltage? tilmelding:
Sigurd Barret
Økonomiudvalget har bedt kirke- og
kulturmedarbejderen om at forelægge et
oplæg (med pris) for et arrangement,
evt. i samarbejde med vores nærmeste
nabosogne – til budget 2016.

Alice Petersen, Arne Ehrenreich, Per Rasmussen,
Oskar Schmidt og Ebba Brostrøm.

MR er positivt indstillet overfor et sådant eller lign.
arrangement. Der afsættes midler i budget 2016.

Orienteringspunkter
8.

9.

10.

Koncertoversigter for Skagen og Hulsig – 2016
Vedlagt.
Frederikshavn skal have ny provst
Ansøgningsfristen var 13/4-15 så processen er undervejs efter reglerne.
Hospice – Skagen menighedsråd er
medlem af støtteforeningen, som har
afholdt generalforsamling 16/4-15
Formand:

Oversigter fremsendt fra vores to organister om
sommerens koncerter.

Næstformand:
Kirkeudvalg:
Kirkegårdsudvalg

Intet.
Nyt lysstyring installeret i kirken.
Lene Neumann valgt som ny næstformand.
Nyt digitalt kort er taget i brug.
Syn den 20. april.
Møde vedr. Living Village den 6. maj.

Formanden orienterede.

Intet.

11.

12.

Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Orientering fra præsterne:
Henrik Bang-Møller

13.

Per Rasmussen

Susanne Skovhus
14.

Der er forespørgsel fra en russisk-ortodoks præst
fra Aalborg ang. Lån af Skagen kirke til en
gudstjeneste med deres Rumænske biskop den 23.
maj om formiddagen. Biskoppen har det sidste ord.
MR er positivt indstillet.
Præsternes regulativ er kommet retur og stadfæstet
af biskoppen.
Opfordring til MR medlemmer at deltage i de
forestående konfirmationerne.
Tirsdag i næste uge koordineres sommeren
program til vores sommerfolder.
Tak for den imødekommenhed der blev vist overfor
vores Etiopiske gæster fra kirken i Hebano.

Orientering kontaktperson:
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Orientering Daglig leder.
15.

Punkter til næste møde: 19/5 2015
16.

17.
18.

Udvalgsformændene bedes udarbejde særlige
indsatsområder til budget 2016.
Besøg fra Arbejdstilsynet den 21. april.
Arbejdstilsynet har ikke konstateret forhold, der
giver anledning til at foretage sig yderligere.
Næste møde eller senere: Frivillig-kultur, oplæg
ved kirke- og kulturmedarbejderen.
Kvartalsrapport.

Indleder til næste møde

Henrik Bang-Møller.

Eventuelt

Intet.
Mødet sluttede kl. 22, 12

Arne Waage Beck

Alice Petersen

_______________________
Arne Ehrenreich

Preben Sørensen

Benedicte Raaberg-Møller

Annette Jørgensen

Lene Neumann

Ebba Brostrøm

Grethe Smidt

Evald Lynggaard

Oskar Schmidt

Ivan Pedersen

Per Rasmussen

Susanne Freddin Skovhus

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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