Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 18. august 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Oskar Schmidt, Per Rasmussen (ferie)

Bilag:

Kvartalsrapport 2015/2
Plan & opgaver vedr. Personalepolitik
Kursus tilbud: Menneskelivet i magt & afmagt

Fraværende:
Indleder: Susanne Skovhus
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
1.

2.

3.

4.

.
Kvartalsrapport 2 2015
Kvartalsrapporten vedlagt
Personalepolitik
Det videre arbejde: Udvalget har opstillet en Tidsplan og opgavernes rækkefølge – til forelæggelse for menighedsrådet
– se bilag
Alterbordet i kirken
Udsmykningen af alterbordet, udført af Arne L
Hansen i 1989, giver jævnligt anledning til
spørgsmål – især om farvesammensætningen i
forhold til resten af kirken.
I juli havde vi besøg af bestyrelsen fra Selskabet
for Kirkelig Kunst. De udtrykte sig meget rosende om den gennemførte og unikke udsmykning af kirken i `skønvirkestil´ - af Bindesbøll.
Uden at kritisere Arne L. Hansens udsmykning
som værk foreslog de, at vi burde drøfte muligheden for en alternativ udsmykning af alterbordet, der ikke så markant bryder med `skønvirkestilen´ i kirken.

Forslag:
At menighedsrådet tager mod tilbuddet
om en (omkostningsfri) rapport fra Selskabet for Kirkelig Kunst om farvekombinationerne på alterbordet i forhold kirkens øvrige farvesammensætning og stil
– og at vi evt. får begrundede forslag til
alternativ udsmykning af alterbordet.
Udsmykningsudvalg
Tidligere havde menighedsrådet udpeget
et udvalg, som stod for udvælgelse af
evt. udsmykninger i Sognehuset.
5.
Ved den seneste konstituering blev der
ikke taget stilling til eller beslutning om,
om der er behov for udvalget.
Kursustilbud: Menneskelivet i magt og
6.
afmagt – se bilag
MR 2015.08.18 Dagsorden

Beslutning:
Inden selve mødet blev Rikke Kursch budt
velkommen. Herefter gav Rikke en kort
præsentation af sig selv. Rikke glædede sig til at
komme i gang den 1. september ved Skagen kirke.
Godkendt.
Indstillingen blev godkendt og der indkaldes til
møde den 22/9 kl. 16,30. Herefter MR-møde kl. 19

MR tager imod tilbuddet fra Selskabet for Kirkelig
Kunst om et alternativt forslag til udsmykning af
alterbordet.

Udsmykingsudvalg:
Grethe Smidt
Lene Neumann
Suppleres evt. med eksternt medlem.

Benedicte Raaberg-Møller. Flere kan melde sig til
Benedicte.
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I forlængelse af mødet vedr. frivillige den 2.
Møde biskop og provst
Tirsdag den 15. september kl. 16 møde i september kl. 16,45 holder de valgte
Skagen med biskoppen og provsten om
menighedsrødder møde for at forberede sig til
overvejelserne mht. præstesituationen
mødet med biskop og provst den 15. september.
efter udgangen af januar 2016.
Orienteringer
Tak for bidrag til Tværkulturelt Sommerlejr 2015.
Formand:
Forespørgsel fra Jens-Chr. Wandt på julekoncert
Næstformand:
nov. 2015 i Skagen kirke. Formanden beder om et
møde her om.
Tilbud fra Psykolog-Centret om kursus.
Kirkeudvalg:
Faskine-arbejdet er færdigt ved kirken. To
septiktanke er fjernet samt en gammel olietank.
Organistkontoret renoveres inden Rikke Kursch
tiltræder.
Intet.
Kirkegårdsudvalg
Køkkenet på Fænøvej er malet.
Præstegårdsudvalg
Koncert med Middle peace orchestra den 25/8 kl.
Aktivitetsudvalg
19,30 i kirken.
Referat fra dagens møde kommer snarest.
Orientering fra præsterne:
Henrik Bang-Møller
Konfirmander er indskrevet 27 stk. og
undervisningen begynder.
Per Rasmussen
Intet.
Susanne Skovhus
Konfirmander er indskrevet 20 stk.
Døren til sakristiet lukkes sammen med lyddøren
under gudstjenester med dåb.
Kontaktperson:
På kirkecafeens vegne blev der udtrykt tak.
Indsamlingen blev på ca. kr. 45.000.
Budgetsamråd 1/9
Daglig leder.
Punkter – næste møde: 22. sept. 2015

13.
14.
15.

Indleder til næste møde

Kl. 16,30 mødes MR for at drøfte oplæg til fælles
personalepolitik inden det ordinære MR-møde.
Oplæg til evt. betaling for leje af Skagen kirke ved
arrangementer, hvor man spiller ”på døren”
Henrik Bang-Møller
Ved kirkekaffen den 6/9 bliver Rikke Kursch budt
velkommen.
Mødet sluttede kl. XX.xx

Eventuelt

Arne Waage Beck

Alice Petersen

_______________________
Arne Ehrenreich

Preben Sørensen

Benedicte Raaberg-Møller

Annette Jørgensen
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Lene Neumann

Ebba Brostrøm

Grethe Smidt

Evald Lynggaard

Oskar Schmidt

Ivan Pedersen

Per Rasmussen

Susanne Skovhus

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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