Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00 i Sognehuset
Afbud: Ebba Brostrøm

Bilag:

Fraværende: Annette Jørgensen

Revisionsprotokollat (2)
Samarbejde og god omgangstone (3)
Vedtægt for Udsmykningsudvalget (4)
Rapport vedr. alterbordet (8)
Opgavefordeling v/ fest for frivillige(6)

Indleder: Arne Ehrenreich
Dagsorden:
Godkendelse
af dagsorden
1.
.
Revisionsprotokollat
Indstilles til godkendelse og menigheds2.
rådets underskrift – bilag
Udvalget for Samarbejde og miljø
2. tema: Samarbejde og god omgangs3.
tone er renskrevet og indstilles til godkendelse i menighedsrådet – bilag
Udsmykningsudvalget:
Forslag til vedtægt for udvalget er udarbejdet – bilag.
4.
Økonomiudvalget indstiller vedtægten
til godkendelse i menighedsrådet.
Folkekirkens Landsindsamling 2016
Anne Grete Rasmussen og Alice Peter5.
sen står for opgaven.
Fest for frivillige onsdag 10/2-16
Praktisk organisering af opgavefordeling
mellem menighedsrådsmedlemmer.
6.

7.

Ungdomsmesse 2016
Hvor mange konfirmander kan/vil deltage? Økonomisk bidrag som tidligere år?

8.

Kirkens Alterbord.
Den modtagne rapport (fra SfKK - se bilag)
anbefaler en nytænkning af alterbordets udsmykning.
Kan MR – under forudsætning af budgetmæssig dækning – tilslutte sig rapportens
forslag om at rette henvendelse til 3 kunstnere udelukkende med henblik på udarbejdelse af løsningsforslag i skitseform?

9.

Menighedsrådsvalget 2016
Valgbestyrelsen står for gennemførelse
af valg-processen.
Hvem ønsker at forsætte? Skal der evt.
rekrutteres et antal kandidater til menighedsrådet for perioden 2016-2020 ?
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Beslutning:
Godkendt
Godkendt og underskrevet.

Godkendt.
3. tema om kommunikation og mødestruktur
behandles for MR vedkommende kl. 16,30 inden
næste menighedsrådsmøde den 16. februar.
Vedtægten blev godkendt og underskrevet af
formanden.
Efter vedtægten vælger MR formand.
Lene Neumann blev valgt.
Landsindsamlingen er søndag den 13. marts.
Der blev opfordret til at melde sig som indsamler
på næste møde.
Orientering om festen. Festen begynder kl. 17 med
aftensang.
Opgavelisten gik rundt og man kan stadig nå melde
sig.
Lene Neumann og Gitte Carlsen meldte afbud.
Nogle af konfirmanderne forventes at deltage.
Pt. foreligger der inden anmodning fra arrangørerne om økonomisk støtte.
Der blev tilkendegivet flere meninger om alterbordets udsmykning.
Nogle ville gerne have lidt mere tid til at tænke
tanker mv.
Punktet tages op på et senere møde. Kirkeudvalgsformanden opfordres til at komme med et mere
præcist økonomisk estimat vedr. skitseforslag.
Et overvejende flertal af rådet tilkendegav at de
ønskede at stille op til menighedsrådsvalget i
november 2016.
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Formanden:
10.

11.

Orienteringer
Orientering om projekt Grøn kirke.
Udvalget for Luther-fejringen i 2017 suppleres
med et ekstern medlem.

Næstformand:

Intet.

Kirkeudvalg:

Kontaktperson:

Ny flagstang er bestilt, levering 4-6 uger.
Ny info-skærm er opsat.
Der indhentes tilbud på en intiligent varmestyring i
kirken.
Bindesbøll-stolene er i gang med at blive
renoveret.
Kursusdag i provstiet vedr. kirgårdens drift etc.
Intet.
Claude Munyamanzi kommer 4. maj
Intet.
Deltager i bryllupsmesse i Aalborg.
Der tages kontakt med provsten vedr.
præstesituationen.
Takkede for velkomst og følte sig velkommen ved
Skagen kirke.
Intet.

Daglig leder.

Intet.

Punkter til næste møde

Kl. 16,30 gruppesamling om kommunikation,
information og mødestruktur.
Indsamlere til landsindsamlingen søndag den 13.
marts.
Musik- og teaterforeningens flygel på Kappelborg
flyttes evt. til kirken. Rikke Kursch og Jørgen
Steen udarbejder oplæg.
Lån af Sognehus til juleaften 2016.

12.
Kirkegårdsudvalg
Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Udsmykningsudvalg
Henrik Bang-Møller
Per Rasmussen
13.
Lars Jensen
14.
15.

16.

17.

Næste møde: 16. feb. 2016 – kl. 19.00

18.

Indleder til næste møde

Preben Sørensen

19.

Eventuelt

Intet.
Mødet sluttede kl. 21,38

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

Lars Jensen

Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller
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