Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Tirsdag den 10. september 2020 kl. 18.00
Tilstedeværende: Svend Sandfeld, Nanna Jakobsen, Carl Aage Rabjerg, Birthe Nielsen, Frede
Hansen, Mads Holm, Børge Brøns, Lissi Justesen og Kaj Nielsen, Helga Ørgaard og Karoline
Rønne.
Ingen afbud
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Meddelelser ved præst

HØ udtrykker stor tilfredshed med vores nye
kirkesanger.
I givet fald er vi indstillede på at være mere
åbne over for mere opstamning og udtynding af
bundbeplantning mod Petuniavej. Vi er enige
om at rette henvendelse til
kirkegårdsbestyrelsen.
Intet at bemærke her.
Udvalget fremlagde forslag til udskiftning af
trærækværket mellem præstegården og
sognehuset. Efter forskellige overvejelser blev
den endelige beslutning, at der plantes en høj
bøgehæk i stedet for rækværk, hvilket giver et
finere æstetisk helhedsindtryk sammen med den
øvrige beplantning og den gamle præstegård.

Formand

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Sognehus- og præstegårdsudvalg

Tømreren tager præsteboligens kvistvinduer af i
næste uge og får dem malet hjemme i sit
værksted.

Kulturudvalg

Udflugtsudvalget
Kirkeværge

Den nye højskolesangbog er kommet – vi
bestiller 75 af dem påtrykt ”Resen Sognehus.”
Mødeledere til de kommende arrangementer
fordelt.
Familiegudstjenesten den 7. oktober deles i 2
gudstjenester klokken henholdsvis 17.00 og
18.00.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.

Kontaktperson
Regnskabsfører
Medarbejderrepræsentant
4. Posten
5. Status for anlæg

6. Spørgsmål om kirkekontorets fremtidige
overtagelse af diverse administrative
opgaver
7. Aktuelle emner i relation til diverse syn.
Udvalgene informerer. Evt. tiltag drøftes
8. Tilbud på lampe til våbenhusgavlen.
Udvælgelse
9. Evaluering af orienteringsmødet og
drøftelse af tilrettelæggelse af
valgforsamlingen den 15. september.
Valgudvalget har ordet for nærmere
information og tildeler evt. andre fra
menighedsrådet særlige opgaver
10. Drøftelse af særlige udfordringer for så
vidt angår deltagerantal mv. ved
kommende arrangementer
11. Bør vi overveje streaming af flere
gudstjenester, hvis Corona-truslen
fortsætter?

Intet at bemærke.
Orientering om budgetforberedelse 2021.
Intet at bemærke.
Posten kan læses på DAP.
Beslutning om etablering af hegn mod
præstegården samt maling af kvistvinduer i
præstegården i 2020.
Forslag om indkøb af nyt gasfyr til kirken
fremlagt og vedtaget.
De ønskede administrative opgaver kommer fra
januar 2021 til at ligge på kirkekontoret i Skive.
Diverse småting i forbindelse med syn påføres
synsprotokollen og indsendes til Provstiet.
Beslutning truffet om Albertslund-væglampe i
galvaniseret stål. CAR står for anskaffelse.
Orienteringsmødet velafviklet.
Orientering om afviklingen af valgforsamlingen.
Præcisering/Rettelse: Den 15. september vælges
medlemmerne til det nye menighedsråd. Der er
dermed ikke tale om et opstillingsmøde, men
om en valgforsamling.
Vi undersøger muligheden for at have 2
juleaftensgudstjenester i Resenhallen.
Persondataproblemer drøftes.

Evt.

Referent: Karoline Rønne

