Menighedsrådsmøde
Dato:
Sted:
Mødeleder:
Referent:
Til stede:

Afbud fra:

Måned 5, år 2020, tirsdag den 19. kl. 18.30-21.00
C Café
Per Møller Henriksen
Esther Jensen
Anette Zarling, Børge Munk Povlsen, Carsten Kristensen, Elin
Markert, Elin Skoven, Else Rahbek Warming, Esther Jensen, Eva
Jerg, Jan Bjørn Pedersen, Jens Ahrnkiel, Jonna Platz Christensen, Jørn Frank Ellehage, Mette Kovaltsenko, Per Møller Henriksen, Ragnhild Dons.
Lone Sørensen, Torben Venndt

Tema: Økonomi
Punkt 1) Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
Punkt 2) Opfølgning på og godkendelse af referat fra sidste MR-møde
21.04.2020
Lejekontrakt med FDF godkendt og underskrevet.
Referater fra flere møder blev underskrevet.
Punkt 3) Nyt fra formanden/indkommen post
a) Landsmødet er udsat til 30. oktober – 1. november
Anette er delegeret. Har andre lyst, kan MR betale for deltagelse.
b) Evt. nyt om åbning af kirkerne
Siden i mandags har kirken kunnet genåbne.
For indendørs aktiviteter gælder kvadratmeterkravet = 4 m2 per person.
For udendørs aktiviteter gælder forsamlingsforbuddet = der må ikke samles mere end
10 personer.
Kirkeministeriet opfordrer til, at åbningen foregår ansvarligt.
Det er vigtigere, end at det foregår hurtigt.
Sådan åbner Chr.kirken:
• Kirken står åben fra kl. 8-16.
• Gudstjenester fra og med Kristi himmelfartsdag. I kirken kan der være 90 (+
personale) Ikke med tilmelding. Kortere gudstjenester, så det er muligt at holde
2, hvis behovet viser sig at være der. Ingen dåb eller kun med meget få gæster. Ingen nadver, men individuel aftale med præsten kan indgås.
• Café Christians fra og med tirsdag den 2. juni. Her kan være 21 (+ personale)
Med tilmelding. Samme forplejning som ellers, men alt serveres af frivillige.
• Babysalmesang, kravlegudstjenester, minikonfirmander og børnegudstjenester:
MR har fuld tillid til, at Birthe gennemfører det på forsvarlig vis.
• Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag bliver en vandring.
c) Orienteringsmøde 9/6 og kandidater til MR
Oprindeligt var der plan om fælles annoncering i provstiet.
Men da mødet nu kan holdes på forskellige datoer, annoncerer hvert sogn selv.
I vort sogn tager Esther sig af det.

Der skal findes min. 4 nye kandidater og nogle stedfortrædere.
En del har sagt ja til at komme til orienteringsmødet for at høre mere.
Spørg endelig videre!
d) Landemode 4/9
Til orientering.
e) Nyhedsbrev fra Kirkens Korshær. NB: Provstimøde 27/5 om diakoniugen
Anette deltager.
Punkt 4) Kassererens punkt
a) Kvartalsrapport for januar-marts 2020
Blev gennemgået og underskrives senere af formand og kasserer.
b) Budget 2021. Budgetbidrag skal afleveres 15/6. Budgetmøde 26/5
Budgettet blev gennemgået og godkendt. Blev dog først afleveret fredag 22.05.2020.
MR blev orienteret om dette med mulighed for indsigelser inden tirsdag 26.05.2020
kl. 18.00.
Christians Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39246910, Budget 2021, Bidrag budget afleveret d. 22-05-2020 13:29
Punkt 5) Kontaktpersonens punkt
a) Medarbejdermøde 5/5
Der har været besøg af FAR mhp. konsulentbistand ift. den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
Mål for næste år: Introduktionsprogram for nyansatte (alle ansatte arbejder med på
det) og udarbejdelse af en beredskabsplan (Anette, Esther og Eva arbejder med det).
Der blev spurgt ind til det med arkiv.
Mette følger op på Finn Christoffersens og Ulla Nagys arbejde.
b) Esthers udlån til FISK. FU indstiller, at punktet udsættes til juni
Udsat.
c) Kirkeværter
Det vedhæftede brev udsendes til kirkens frivillige i aften.
Der er møde for interesserede om en uge.
d) Flexjob
Ordningen blev drøftet grundigt.
Anette og Esther skal sørge for, at der udarbejdes et overslag over, hvor pengene kan
findes, og så drøftes spørgsmålet igen på MR-mødet i juni.
Punkt 6) Ejendomsudvalget
a) Hjerterstarter. Varmelegenemt har været i restordre, men monteringen er nu
gået i gang.
b) Notat/status fra Ejendomsudvalget blev taget til efterretning. Forslaget om at
fælde træer ved Christianshus fik MR’s opbakning.
Punkt 7) Musikudvalget
Intet at bemærke.
Punkt 8) Informationsudvalget
Intet at bemærke.
Punkt 9) Kalender
Intet at bemærke.
Punkt 10) Eventuelt

Forslag fra Y’s Men om nogle syng-sammen-arrangementer.
Jørn kunne meddele, at krematoriet nu er færdige med udgravningen, så man er klar
til at støbe.
Med venlig hilsen
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