Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Der er mødepligt!
Afbud: Susanne Freddin Skovhus, Ebba Brostrøm
Suppleant: Ulla Weesgaard
Kirkeværge Per Faurholt er indkaldt. Afbud.
Fraværende:

Bilag: Budget 2016
Bønner til ind- og udgang – bilag
fremsendes denne weekend
Nyheder på DAP til smartphones

Indleder: Per Rasmussen
Dagsorden:
Godkendelse
af dagsorden
1.
.
Budget 2016 (bilag)
Økonomiudvalget indstiller budgettet til
godkendelse i menighedsrådet.
2.

3.

4.

5.

Ind- og Udgangsbøn
Forrige menighedsrådsmøde referat:
Måske skulle man afprøve flere forskellige bønner inden man bestemmer
sig.
Overvejelser/diskussion: 2-3 forskellige
mulige ’sæt’ ud af et større antal – bilag
fremkommer i løbet af weekend.
Skal vi forlænge forsøgsperioden og evt.
med nye bønner?
Forsinkelse af udnævnelsen af den næste provst:
Det er i pastoratets interesse at få afklaret, hvad antallet af præster bliver efter
udgangen af januar 2016.
Biskoppen har tidligere meddelt, at han
gerne vil inddrage den nye provst i sine
overvejelser.
Skal vi rette en ny henvendelse til biskoppen?
Udvalget for samarbejde
Udvalget holder møde 9. juni kl. 8,30 –
tilbagemelding.
Arbejdet koncentreres om at få udarbejdet en skriftlig personalepolitik.
Se evt. på
www.folkekirkenspersonale.dk

Refererat MR-møde 090615

Beslutning:
Godkendt.
Målsætningerne blev drøftet.
Budgettet godkendt.
Dåbsfest og konfirmationsfest. Rammer for
sådanne ved Skagen kirke tages op ved et senere
møde. Præsterne tager det op.
Det blev besluttet at fortsætte med de bønner, der
er brugt i første halvår af 2015.

Der bliver på ny rettet henvendelse til biskoppen
vedr. præstesituationen efter januar 2016.
Der blev udleveret en foreløbig plan for det videre
arbejde med at få udarbejdet en skriftlig personale
politik. Planen bliver udleveret til alle
medarbejdere.
Medarbejderne vil naturligt blive inddraget i det
videre arbejde.

Side 1 af 3

Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

6.

JS gennemgik mulighederne på Den digitale
DAP den Digital arbejdsplads.
En introduktion med ’tips og trick’ til
arbejdsplads bl.a. med nyheder og mail.
hvordan vi kan bruge mulighederne i vores menighedsrådsarbejde.
v/Jørgen Steen
Orienteringer

7.

Formand:
Næstformand:
Kirkeudvalg:

8.
Kirkegårdsudvalg:
Præstegårdsudvalg:
Aktivitetsudvalg:
Orientering fra præsterne:
Henrik Bang-Møller
9.

Per Rasmussen
Susanne Skovhus
Kontaktperson:

10.

11.

12.
13.

Daglig leder.
Nyhedsapp.
Punkter – næste møde: 18. august 2015
Indleder til næste møde

14.
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HEBM og E. Lynggaard har deltaget i møde i
Stiftet vedr. gudstjenesten og dens fremtid.
Sommerfolderen er færdig og uddelt relevante
steder i sognet.
Intet.
Opfordring til hjælp ved Børnefestivalen. Meld jer
gerne til Anne-Gerda. Børnefestivalen er den 30.
juli.
John P takker for den smukke buket.
Billetter til kirkens koncerter udleveret.
Aktivitetsdag den 26. juni. Tilmelding til AnneGerda.
Kirkens kerneopgaver, værdier og mål.
Kvartalsrapport
Susanne Freddin Skovhus
Evt. kursusdag i distriktsforeningen den 24.
oktober.
Arne Waage Beck gav et lille referat fra
landsmødet i menighedsrådsforeningen.
Mødet sluttede kl. 21,28

Eventuelt

Arne Waage Beck

Klokkespiller fungerer igen, men en større
renovering er planlagt i budget 2016 og 2017.
Arbejdet med nye faskiner ved kirken påbegyndes
nu.
Selvskabet for kirkelig kunst kommer på besøg den
4. juli.
Firmaet arkitekt Justesens tegninger mv. vedr.
arbejder ved Skagen kirke nu ligger på Tinghuset.
Der bliver arbejdet på en løsning vedr. skel indtil
firmaet Holst.
Der arbejdes på en ny indkørsel på Fænøvej.
Intet.

Alice Petersen

_______________________
Arne Ehrenreich
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Preben Sørensen

Benedicte Raaberg-Møller

Annette Jørgensen

Lene Neumann

Ulla Weesgaard

Grethe Smidt

Evald Lynggaard

Oskar Schmidt

Ivan Pedersen

Per Rasmussen

Susanne Freddin Skovhus

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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