Menighedsrådsmøde MR 2020-07 19. August 2020 kl 18,30 i Kirkehuset
Afbud fra: Aksel Fyhn. Karen Bunk deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2A, Jens Moesgård Nielsen
deltog ikke i behandlingen af punkt 1.
Indledning ved Bjarne Christensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formand og næstformand.
A. Vision om dåben - oplæg ved Bo Knudsen, 1
time , Skal gennemføres

Godkendt

Dåben blev diskuteret på baggrund af det skriftlige diskussionsoplæg i ”Dåben - kort fortalt” udgivet som led i Folkekirkens liturgiarbejde og mundtligt oplæg ved Bo Knudsen. Præsterne samler pointer fra diskussionerne, der tages op ved et senere møde, inden de
indsendes til biskopperne.

B. Partnerskabsaftale
med Kirkens Korshær

Svend Erik Søgaard advokerede for at indgå en partnerskabsaftale
med Kirkens Korshær, hvor sognet støtter arbejdet i korshæren
med kr 10.000, herunder dens støtte til sårbare familier og en hertil hørende associering til sognet. Det besluttedes at udskyde stillingtagen til en sådan aftale og overlade dette til det kommende
menighedsråd.

C. Underskrift på bankpapirer

En opdateret underskriftsliste til banken blev udfyldt.

D. Ny leasingaftale med
Konica Minolta om
printer

Arne Bach orienterede om indgåelsen af en ny leasingaftale på
printer. Der var tilslutning til dispositionen.

E. Indkøb af gulvvaskemaskine til det nye kirkehus

Arne Bach orienterede om indkøb af gulvvaskemaskine. Der var tilslutning til dispositionen.

F. Ansøgning om støtte til
retræte med kristen
meditation

Det besluttedes principielt at støtte retræten, men der forventes
supplerende oplysninger om deltagerantal og samlet budget.
Gruppen opfordres til at melde tilbage til rådet efter afholdelse af
arrangementet.

3. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:
02/08 Ekstern
09/08 Karen Bunk
16/08 Elin Hansen
23/08 Klaus Lytzhøft
30/08 Karen Bunk
05/09 Ekstern
06/09 Ekstern
12/09 Karen Bunk
13/09 Karen Bunk
20/09 Elin Hansen
27/09 Klaus Lytzhøft
B. PC til Jesper Thimsen

C. Økonomisk bidrag til
festskrift om Mads Bille

Arne Laugesen orienterede om indkøb af arbejds PC til 1. organist
Jesper Thimsen. Der var tilslutning til dispositionen.

Det besluttedes at opfordre korudvalget til endeligt at tage at stilling til at finansiere produktionen af festskriftet af korkassemidler,
hvad der i rådet ville være opbakning til. Korudvalget tog i umiddelbar forlængelse heraf beslutning om at støtte udgivelsen med
det ønskede beløb.

4. Kirkeværgen

Der forelå intet

5. Kirkeudvalget

Der forelå intet

6. Præstegårdsudvalget

Der forelå intet

7. Aktivitetsudvalget

Klaus Lytzhøft orienterede om frivilligfesten den 30.8. og opfordrede rådsmedlemmerne at deltage.
Klaus Lytzhøft orienterede endvidere sammen med Jens Moesgård
Nielsen om programmet for efterårets sogneaftener 9.9., 7.10. og
11.11.2020.
Endelig orienterede Klaus Lytzhøft om høstfesten den 20.9 og adventsfesten den 9.12.2020.

8. Korudvalget
A. Revideret vedtægter
for drengekoret

Punktet udsat

Karen Bunk orienterede om at korets øveweekend på Vork er omlagt til et øvearrangement lokalt uden overnatning og om tilsvarende tilpasninger som følge af de udfordringer som coronapandemien stiller koret overfor. Dertil orienterede hun sammen med
Mogens Rørbæk Madsen om de hidtil positive erfaringer med inkorporeringen af professionelle sangere.
9. Byggeudvalget
A. Aktuel status

B. Genhusningsudgifter
10. Øvrige udvalg
A. Kunstudvalg

Arne Bach orienterede om aktuel status, herunder processen med
at nå frem til ibrugtagningstilladelse, indkøb af gardiner samt tilkomst af en vandskade i kordegnekontoret ifm. overløb af en tagrende/ et nedløbsrør under skybrud.

Arne Bach orienterede om genhusningsudgifterne for juni, som toges til efterretning.

Arne Bach orienterede om en indgået udstillingsaftale med Galleri
Kunstformidlingen om udstilling af værker af Adi Holzer. Der var tilslutning til dispositionen.

B. Afsked for Mads Bille

Karen Bunk, Mogens Rørbæk Madsen og Jens Moesgård Nielsen
orienterede om planerne. Arrangementet er flyttet til 4.oktober og
vil være begrænset af corona-restriktioner.

C. Valgbestyrelsen

Tobias Ramm Eberlein orienterede om orienteringsmødet den
20.8.2020, hvor der i online-annonceringen desværre er opstået
modstride oplysninger om starttidspunkt. På den baggrund påbegyndes mødet kl 19:30
Dertil om valgforsamlingen den 15.9.2020 kl 19.
Kandidater kan orientere enten Tobias Ramm Eberlein eller Karen
Bunk om deres kanditatur for at få adgang til præsentation på kirkens hjemmeside.

11. Medarbejderrepræsentant.

Carsten Færch orienterede om frustrationer i personalegruppen
ovenpå byggeperioden og et ønske om en intensiveret dialog med
rådet. Rådet er indstillet herpå.

12. Kassereren
A. Kvartalsrapport

Bjarne Christensen orienterede om kvartalsrapporten. Denne toges til efterretning.

13. Præsterne
A. Max 5 minutters orientering til hver

Jens Moesgård Nielsen orienterede om arbejdet med at finde
plads til en større del af koret ved gudstjenester trods afstandskrav, planer for markeringen af siddepladser med korrekt afstand
ifm. koncerter o.lign. samt det forestående arbejde med det næste
hold konfirmander.
Bo Knudsen orienterede om start på arbejdet med minikonfirmander og de udfordringer corona-restriktioner giver i den forbindelse.
Der var opbakning i menighedsrådet til at hyre buskørsel i den forbindelse. Bo Knudsen orienterede endvidere om planerne om kristendomsundervisning ”Udforsk livet”.
Svend Erik Søgaard orienterede om at Asger Korsholm fungerer
som psykiatripræst forventeligt året ud. Aftensang arrangementerne på sygehuset er fortsat aflyst som følge af corona-restriktioner.

14. Næste møde
FU 08.09.20. kl 17
Menighedsrådet 16.09.20
kl 18,30
15. Eventuelt
A. indleder til næste
møde:

Karen Bunk, Ulrik Baun ved oktobermødet.
Elin Hansen orienterede om arbejdet med at starte en barsels-cafe
i regi af Folkekirkens familiestøtte.
Arne Bach orienterede om 1. organist Jesper Thimsens status på
streng-instrumenternes tilstand efter opmagasinering, hvor oplæg
til de nødvendige reparationer vil foreligge til et kommende møde.

16. Protokollen

