Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Tirsdag den 11. juni 2020 kl. 18.00
Tilstedeværende: Svend Sandfeld, Nanna Jakobsen, Carl Aage Rabjerg, Birthe Nielsen, Frede
Hansen, Mads Holm, Børge Brøns, Helga Ørgaard og Karoline Rønne.
Afbud: Lissi Justesen og Kaj Nielsen.
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Meddelelser ved præst

Der vil være altergang for første gang igen
under Corona-nedlukningen søndag den 21. juni
2020.
Konfirmanderne fra 7.B kommer – som det
sidste af konfirmandholdene - på Viborg-tur
torsdag den 18. juni.
Mini-konfirmanderne fra den nuværende 3.C
bliver først mini-konfirmander til næste år pga.
Corona-krisen. Vi regner med at kunne holde
afslutning med dem i kirken søndag den 22.
november.
Kommende menighedsrådsmøder i 2020:
13.august, 10.september, 8.oktober,
19.november, 10.december.
Der er opmålt og gjort klar til 13
pladegravpladser på Resen Kirkegård.
Der er lavet aftale med maleren om maling af
kvistene i præstegården.
Udvalget er godt med i planlægningen af næste
års arrangementer og mangler blot at få de
sidste ting helt på plads.
Næste kulturudvalgsmøde er den 13. august
2020 kl. 17.00.
Både sogneudflugten og
menighedsrådsudflugten udsættes til næste år
pga. Corona-krisen.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Drøftelse af den økonomisk fordeling i
forbindelse med jordfæstelser på Resen

Formand

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Sognehus- og præstegårdsudvalg
Kulturudvalg

Udflugtsudvalget

Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører

Medarbejderrepræsentant
4. Posten
5. Godkendelse af budget 2021.

6. Fremtidig tilrettelæggelse af fordeling af
konfirmandundervisningen mellem
præsten og kirke- og
kulturmedarbejderen
7. Anmodning om tilladelse fra biskoppen
om henvisning til byens øvrige kirker
julesøndag
8. Behov for gennemgang, oprydning og
systematisering i arkivrummet. Aftale
om, at et par os hjælpes ved opgaven
9. Overvejelser vedr. orienteringsmødet
den 20. august som optakt til valget

10. Status for spørgsmålet om
kirkekontorets overtagelse af nogle
administrative opgaver også for Resen
sogn fra 2021.
11. Kirkesangerstillingen pr. 1. august.
Gennemgang af ansættelsesaftale og
godkendelse af indstilling til
organisationsgodkendelse (LUKKET
PUNKT).

Kirkegård.
Regnskabsfører omtalte faktura fra Trykkeriet.
Intet at bemærke.
Posten er fremlagt.
Godkendelse af Resen Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 17344811, Budget 2021, Bidrag
budget afleveret d. 11-06-2020 17.33.
Drøftelse af mulighed for udskiftning af hegn
ved præstegården samt eventuel fremtidig
varmeforsyning i kirken. CAR indhenter tilbud i
forhold til sidstnævnte.
Menighedsrådet anbefaler principielt den
godkendte fordeling af arbejdsopgaver mellem
præst og KK-medarbejder i henhold til
seniorordning.
Menighedsrådet godkender henvisning til byens
øvrige kirker julesøndag.
Oprydning i depotrum den 13. august kl. 13.0017.00: SS, MH, BN, CAR, og KK.
NJ og BB informerede om det forventede
forløb. Mødet skal bekendtgøres på
hjemmeside, i dagspressen og ved gudstjeneste
3 uger før afholdelsen.
Deltagelse i møde i kirkekontorudvalg ved HØ,
SS og FH med drøftelse af forslag til vedtægt.
Øremærkning af 30.000 kr. i budgettet for 2021
til varetagelse af administrative opgaver for
Resen Sogn på kirkekontoret i Skive.
Særskilt referat.

Evt.

Referent: Karoline Rønne

