Menighedsrådsmøde
Dato:
Sted:
Mødeleder:
Referent:
Deltagere:

Måned 4, år 2020, tirsdag den 21. kl. 18.30-21.00
Skype
Per Møller Henriksen
Esther Jensen
Anette Zarling, Børge Munk Povlsen, Carsten Kristensen, Elin
Skoven, Else Rahbek Warming, Esther Jensen, Eva Jerg, Jan
Bjørn Pedersen, Jens Ahrnkiel, Jens Olesen (under punkt 4),
Jonna Platz Christensen, Jørn Frank Ellehage, Lone Sørensen,
Mette Kovaltsenko, Per Møller Henriksen, Ragnhild Dons, Torben
Venndt

Intet traktement, men lav gerne en kop kaffe selv!

Ingen tema-drøftelse
Punkt 1) Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med flg. tilføjelse:
Punkt 3f7) Hæfte
Punkt 8) Ejendomsudvalg
Punkt 2) Opfølgning på og godkendelse af referat fra sidste MR-møde
18.02.2020
Hjertestarter: Ove Mejlgaard har vendt tilbage med svar til Torben, at han ikke kan
gøre det billigere, da der er øgede krav. etc. til opsætning i forhold til de hjertestartere, han tidligere har opsat. Arbejdet er sat i gang.
Projektor i mødelokalet: Ove har tjekket og renset.
FDF’s lejekontakt er godkendt af Provstiudvalget.
Udvalget vedr. menighedsrådsudflugt har ikke mødtes. Per foreslår, at udflugten
skubbes til 2021. Vedtaget.
Udvalg vedr. værter i kirken har ikke mødtes endnu grundet Corona.
Referatet blev godkendt, men ikke underskrevet.
Punkt 3) Nyt fra formanden/indkommen post
a) Udvalg, der forsøger at finde nye kandidater til MR
Anette, Birthe, Esther og Per har haft et udvalgsmøde og fundet folk, der nu bliver
”prikket” og opfordret til at deltage i orienteringsmødet i juni.
b) Frivilligfest
Forslag om at flytte det til 3/9. Det blev der nikket til, hvis det ellers er lovligt at mødes til den tid!
c) Evaluering af Kirkernes Hus
Jens kunne fortælle, at et af de røde felter på side 3 er ændret til grønt, men det er
fortsat en anke, at beløb afsat til samarbejdet ikke vedtages af menighedsrådene på
budgetsamrådet.
d) Opsamling fra liturgidag 8/3
Til orientering.
e) Orienteringsmødet tirsdag 09.06.2020 kl. 17.30

1. Mad Udvalg bestående af Jan, Mette og Per planlægger aftenen. Birgit sørger
for maden og provstiet laver fælles annoncering.
2. Annoncering
3. Aftenens program
f) Hængepartier i forhold til Alfa & Omega
1. Tilbud om voksenundervisning ud fra portalens bibelske billeder
Der er ikke sket noget grundet Corona, men præsterne vil gerne tage fat i det.
2. Forslag om annoncerede guidninger i sommerferien
Ligger også stille pt. grundet Corona. Esther har lavet 20 sider, der fortæller kort om
kirkens kunst, som er ophængt på vinduerne i våbenhuset, så de kan læses udefra.
Det er ret grimt, men virker under de nuværende forhold. Esther sender siderne videre til hele MR.
3. Salmer til de to indvendige trekanter
Holger har skrevet dem og er nu i gang med salmer til de to lysestager. Planen er, at
Jacob Venndt skal lave musik til port-salmerne. Michael Boisen spørges om melodier
til lysestage-salmerne. Børge sender teksterne videre til hele MR.
4. Udgivelse af salmer
På en eller anden måde må vi have samlet og trykt alle salmer – til husets brug. FU
arbejder videre med det.
5. Genoptryk af nøgler
Esther undersøger, hvad der er på lager af begge slags, og så kan der fint bestilles
ekstra.
6. Logo-udkast
Kim Jønsson er i gang
7. Hæfte
Udgivelse af et hæfte droppes. I stedet opbygges en række hjemmesider, som kan
nås via QR koder.
Vi har følgende forudsætninger: Hovedparten af tekster og billeder findes allerede.
Kirken har et fremragende WIFI. Så godt som alle har en mobiltelefon. Der satses også på, at tekster kan oversættes til andre sprog.
Koordinerings-gruppen består af Esther og Torben, sidstnævnte også tovholder.
Punkt 4) Kassererens punkt (Jens Olesen deltager)
a) Årsregnskab 2019, kommentarer
Jens Olesen gennemgik årsregnskabet, og der var mulighed for at stille spørgsmål.
De meget omtalte feriepenge kommer fra provstiet som en midlertidig driftsbevilling i
2021.
Julehjælpen blev ikke bogført i 2019, men først i 2020.
Under Kommentar til driftsregnskabets resultat kan man læse: ”Udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse ligger samlet over budgettet. Det samme gør sig gældende for
lønudgifterne, hvilket især skyldes merudgifter til koret.” Menighedsrådet godkendte
formuleringen og noterer sig at merudgiften til koret bl.a. knyttes til skifte af korleder.
Der blev ikke afdraget på stiftslånet først i 2019, for der var det endnu ikke optaget!
250.000 kr. afdrages ekstraordinært på lånet i år. Jens Olesen undersøger, hvornår
det passer bedst.
Regnskab 2019 for Christians Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39246910, afleveret d.
10-03-2020 klokken 7.50 blev godkendt.
b) Budget 2021
Man har frist frem til 15. juni med at levere et budget. Driftsrammen er som sidste
år. OBS: Provstesyn den 17. juni.

Anette og Esther gjorde OBS på deres ønske om, at Esther fratræder provstiets skoletjeneste.
Mette spurgte til, om man løbende skulle afsætte midler til vedligeholdelse af orglet.
Der blev svaret, at der var afsat midler til den daglige drift. Er der kendte større vedligeholdelses omkostninger medtages det i budgettet. Sker der noget ekstraordinært,
kan 5 % -midlerne f.eks. søges.
Punkt 5) Kontaktpersonens punkt
a) Orglets tilstand
Kirkens tidligere organist Poul Skjølstrup, som også er orgelkonsulent, er blevet bedt
om at se på orglet og vores indeklima (tørhed). Han er pt. i Tyskland, men forventer
at komme hjem til maj. Han vil så vende tilbage med en dato. Det forventes, at Anette, Birgit og Hans vil være til stede. Hvis der er andre, der er interesseret, er man
velkomne. Poul koster 900 kr. i timen + kørsel.
b) Fleksjobkonsulent Jørgen Galsøe
Der er været afholdt et online møde mellem Anette, Esther og Jørgen, hvor div.
spørgsmål vedr. ordningen blev afklaret. Menighedsrådet gav udtryk for, at man gerne ser sådan en ansættelse, men pt. er der ikke planer om at finde flere lønkroner til
det.
c) Corona
Stor ros til medarbejderne for Medier Med Mening, gudstjenester på nettet og meget
andet.
d) Esther ønsker ikke længere at være frikøbt til provstiets skoletjeneste
Esther var ikke til stede under drøftelsen. Menighedsrådet havde stor forståelse for
ønsket og ser gerne, at indsatsen omkring diakonien styrkes. Det er et af menighedsrådets satsningsområder. FU vil drøfte det på det kommende møde, herunder de økonomiske konsekvenser, da midlerne skal forventes fundet inden for det kendte budget. FU vil fremlægge en indstilling til Menighedsrådet i maj. Der blev udtrykt stor annerkendelse for indsatsen med FISK, og at Esthers kompetencer vil være meget velegnede til at koordinere det diakonale arbejde. Formanden sikrede sig, at Esther ikke
er så træt af skoletjenesten, at der skal ske noget med det samme.
Punkt 6) Musikudvalget
Budgetønsker sendes til kassereren.
Punkt 7) Informationsudvalget
a) Nyt blad
b) Hvad koster et blad?
Opsætning 6.500 kr.
Tryk 8.675 kr.
Spejdere 655 kr.
Kor 1353 kr.
Sognebåndsløsere 340 kr. (ca. 40 x 8,50 kr.)
Kuverter og arbejdstid ???
I A L T 17.523 kr. for 5.000 blade
Punkt 8) Ejendomsudvalg
Torben havde udsendt et notat til orientering.
Punkt 9) Kalender
Punkt 10) Eventuelt

Adventskalenderudvalg har de første 21 navne på plads!
Med venlig hilsen
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