Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Grethe Smidt, Ebba Brostrøm
Alice Petersen(forsinket)

Bilag: Kvartalsrapport 2015/1
Bilag til budgetpunktet(suppl. forkl.)
Ansøgning om sangerkursus

Fraværende:
Indleder: Henrik Bang-Møller
Dagsorden:
Godkendelse
af dagsorden
1.
.
Kvartalsrapport 2015/1. kvartal
Økonomiudvalget indstiller kvartalsrap2.
porten til menighedsrådets godkendelse
(bilag)
Budget 2016
De første overvejelser – orientering fra
3.
Økonomiudvalget – om anvendelse af
en del af kirkekassens ’frie midler’ i
2015.
Temadagene - opsamling
Bordet rundt om udbytte og ideer til
hvordan vi kommer videre?
Input til udvalget for samarbejde, som
indkaldes til møde 27. maj kl. 9.30 – 11
4.

Beslutning:
Godkendt.
Godkendt.

Det af økonomiudvalget foreslående brug af en del
af de frie midler på kr. ca. kr. 735.000,- blev
godkendt.

Ideer til viderebearbejdning:
 Skriftlig personalepolitik
 Fest med evt. en pep-talker
 Evt. flere medarbejdermøder
 Givet grundlag for en fælles forståelse for
hvor vigtigt det er med kommunikation
 Flere sociale arrangementer
Alice Petersen ankom under dette punkt.

Udvalget er: AP, EL, AE, JS, AWB +
præst

5.

6.

Ind- og Udgangsbøn
Vi har aftalt drøftelse ved pinsetid om
erfaring/reaktioner?
Ansøgning om sangerkursus
(bilag)
Økonomiudvalget indstiller, at man udskyder beslutningen til efter der er ansat
ny organist.

Udvalgsmødet er ændret til torsdag den 28/5 kl.
9,30
Forsøgsperioden med de alternative bønner blev
drøftet.
Måske skulle man afprøve flere forskellige bønner
inden man bestemmer sig.
Punktet blev udskudt til næste møde 9. juni.
Ansøgningen blev drøftet.
En alternativ mulighed kunne være at arrangere et
kursus her lokalt, hvor flere sangere ville have
mulighed for at deltage.
MR ser positivt på ansøgningen. Den endelige
beslutning udskydes til efter en ny organist er ansat.

Orienteringspunkter
7.

Ældre/ Sogneudflugt i morgen
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Flere fra MR har meldt sig som hjælpere. Ikke pga.
af alder.
Side 1 af 3

Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Orienteringer fra
Formand:

8.

Næstformand:
Kirkeudvalg:

9.

Kirkegårdsudvalg:
Præstegårdsudvalg:
Aktivitetsudvalg:
Orientering fra præsterne:
Henrik Bang-Møller

10.

Per Rasmussen

11.

Susanne Skovhus
Orientering kontaktperson:
Orientering Daglig leder.

Husk mail på DAP`en er menighedsrådets
postkasse og ikke en personlig postkasse.

Punkter til næste møde: 9. juni 2015

Indleder til næste møde

Husk mødepligt.
Budget 2016
Ind og udgangsbønner.
Undervisning i DAP.
Temaer til drøftelse på menighedsrådsmødet.
Per Rasmussen

Eventuelt

Intet.

12.

13.

14.
15.

Mødet med biskoppen, der var varslet her i juni er
udskudt til efter ansættelse af ny provst.
Der aftalt møde om FRIVILLIGE onsdag den 2.
september 2015 kl. 16.45
Tilbud fra komponist Svend Nielsen om at fejre
Carl Nielsen ved et arrangement evt. den 8. juni kl.
15 i sognehuset.
Organistannonce er indrykket i Kristeligt Dagblad,
DOKS- og PO-bladet samt Jobnet.dk
Takkekort fra Thea Klarskov.
Intet.
Klokkebommen til klokkespillet er renoveret og
malet med tre gange epoxy-maling.
Det forventes at klokkespillet er i funktion i løbet af
uge 22.
Intet.
Der indkøbt ny opvaskemaskine samt fryser til
Fænøvej.
Efterårsplanen er næsten færdig.
Sommerfolderen er klar midt i juni.
Referat fra præstemøderne bliver sendt til
formanden.
Der er studiedag i bispegården, Thulebakken 1 i
Hasseris, torsdag den 4. juni kl. 10.-16.30 under
temaet ’Har søndagsgudstjenesten en fremtid?’ med
foredrag af PhD. Jette Bendixen Rønkilde, Aarhus
Universitet, studiegrupper og diskussion.
Tilmeldingsfrist den 21. maj til jkj@km.dk.
Præsterne kan få kørsel dækket og monstro ikke
menighedsrådet vil dække udgifterne, hvis andre
kirkefunktionærer har lyst til at deltage?
Indbydelsen kan ses på DAP´en.
Per Rasmussen tager en vielse i det frie i
september. Tilladelse er hentet fra biskoppen.
Intet.
Intet.
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Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Mødet sluttede kl. 21,19

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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