Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 22. september 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Oskar Schmidt, Evald
Lynggaard, Preben Sørensen
Annette Jørgensen, Lene Neumann

Bilag:

Revisionsprotokollat og Regnskabspåtegning
Invitation: Distriktsforeningens kursus 24/10-15

Fraværende:
Forud for menighedsrådets møde behandles fra kl. 16.30 det første oplæg til en del af en fremtidig
personalepolitik for Skagen sogn. En gruppe har udarbejdet et materiale til mødet. Hvis ikke dette
er færdigt inden spisning, fortsættes arbejdet efter spisning og menighedsrådsmødet udskydes.
Indleder: Henrik Bang-Møller
Dagsorden:
Godkendelse
af dagsorden
1.
.
Revisors:
- Protokollat og
- Regnskabspåtegning – 2 bilag
2.
Indstilling: Protokollat og Påtegning underskrives.
Budget 2016
Provstiudvalget har meddelt ligning for
2016 i overensstemmelse med forårets
3.
indsendte budget – tages til efterretning
og godkendes.
Mødet med biskoppen og høringssvar
vedr. fremtidig stillingsnormering i
pastoratet.
Til drøftelse: svar til biskoppen, at vi
4.
konstruktivt tænker videre mht. hvordan
fremtidens stillingsnormering kan sammensættes.
Bekendtgørelser fra prædikestolen
Indstilling: Der opsættes en infoskærm i
kirkens våbenhus i lighed med skærmen
i Sognehuset med tekst-diashow om de
5.
kommende arrangementer.
Fra prædikestolen bekendtgøres kun
gudstjenester og særlige arrangementer.
Lejebetaling for koncerter i kirken
Indstilling: for lån af kirken til rent
kommercielle koncertarrangementer betales kr. 5.000 til dækning for sognets
6.
omkostninger.
Der kan evt. udarbejdes et regelsæt om
lejebetaling – i overensstemmelse med
’Bekendtgørelse om Kirkers brug’.
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Beslutning:
Godkendt med tilføjelse af pkt. 7.
Protokollatet er underskrevet og revisors erklæring
er gennemgået og taget til efterretning.

Det endelige budget 2016 blev godkendt.

Der blev aftalt et ekstraordinært
menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november kl.
18-20.
Formanden sender meddelelse til biskop og Hulsig
menighedsråd.

Præsterne arbejder videre med at meddelelser til
højmessen kirken bliver minimeret.
Der igangsættes et arbejde med at sætte en
infoskærm op i kirkens våbenhus.

Økonomiudvalget arbejder videre med et oplæg til
en vedtægt for leje af kirken. Her skal ligeledes
overvejes om et arrangement har et indhold som
menighedsrådet kan stå inde for.
Formanden retter henvendelse til Jens-Chr. Wandt
om et beløb til menighedsplejen.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Der blev givet tilsagn om udlån af et lokale i
Lokaleaftale?
Henvendelse fra den lokale AA gruppe
sognehuset uden betaling og i en aftalt periode
om at få mulighed for at holde et ugent- indtil 1. juli 2016.
ligt time-møde i Sognehuset onsdage fra
kl. 19.30 til kl. 20.30
Menighedsmøde - Orienteringsmødet
Godkendt.
(iht. forpligtelsen) foreslås afholdt i forbindelse med menighedsrådsmødet 17.
november kl. 19 – menighedsrådets møde til kl. 16.30 og med fælles spisning
kl. 18.
Arne Ehrenreich,
Distriktsforeningens Kursusdag:
Kurset afholdes i Dronninglund Sognegård lørdag den 24/10-15 kl. 9.30 til 15
Tilmelding i aften / inden 30. september
til kontoret.
Udsættes til næste møde 20. oktober.
Frivillig-udvalg
Etablering af udvalg til organisering af
arbejdet med frivillige i Skagen sogn.
Orienteringer
Der er modtaget en tak for afskedsgave fra Ian
Formand:
Heilmann.
Orientering om modtaget klage vedr. port ved østre
ende af kirkegården mod Holst. Kirkegården er
bedt om en fremskyndelse af en løsning.
Intet.
Næstformand:
Kirkeudvalg:
Se referatet fra kirkeudvalget.
Intet.
Kirkegårdsudvalg
Intet.
Præstegårdsudvalg
Intet.
Aktivitetsudvalg
Ane Bjerg Thomsen er indtrådt i udvalget.
Udsmykningsudvalget
Henrik Bang-Møller
Per Rasmussen

13.
Susanne Skovhus
14.
15.
16.
17.
18.

Kontaktperson:

Der er Allehelgens søndag den 1. nov.
Der begynder et nyt kristendomskursus over 7
gange, der slutter til påske.
Der er nedsat et POK-udvalg bestående af præster,
organist og kirke-og kulturmedarbejder.
Har været på kursus og her blev der talt meget om
reformationsfejringen.
Intet

Indleder til næste møde

Medarbejdermøde 6. oktober
Julefrokost 20. november
Tovholder for Landsindsamling-2016
Frivillig-udvalg nedsættes, se pkt. 10
Gitte Carlson

Eventuelt

Intet

Daglig leder.
Punkter – næste møde: 20. okt. 2015

Mødet sluttede kl. 21,35
Referat MR-møde 22092015
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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 Skovhus

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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