Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Torsdag den 12. december 2019 kl. 17.00
Tilstedeværende: Svend Sandfeld, Carl Aage Rabjerg, Nanna Jakobsen, Mads Holm, Kaj Nielsen,
Birthe Nielsen, Lissi Justesen, Børge Brøns, Frede Hansen, Helga Ørgaard og Karoline Rønne.
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Meddelelser ved præst

Tak til Sognehus- og præstegårdsudvalget for
samarbejde og lydhørhed i forbindelse med
etablering af nyt køkken i præstegården.
SS deltager som observatør i
ansættelsesudvalget for ny kirkegårdsleder i
Skive.

Formand

Valgkursus i Snejbjerg 20/1-2020 kl. 18-21
ligger på DAP v. interesse i deltagelse.

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Folkekirkens Nødhjælp: Landsindsamling den
8/3-2020. SS fungerer som indsamlingsleder.
Kirkediget er gennemgået og gået efter hele
vejen rundt.
Portene i redskabshuset er bragt i orden.

Sognehus- og præstegårdsudvalg
Kulturudvalg

Udflugtsudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører
Medarbejderrepræsentant
4. Posten

Indkøb af ekstra headsæt til brug i kirken
godkendt.
Der bliver plantet 3-4 bøgetræer v. Mødestedet.
BN takker for opmærksomheden ved sin 70-års
fødselsdag
BN forhindret i at være mødeleder ved foredrag
22/1-2020. BN laver alt forarbejdet. SS byder
velkommen.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Drøftelse af kirkesanger-funktion.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Ingen post ud over DAP.

5. Den økonomiske balance
6. Aftale om praktisk hjælp til
kirketjeneren mellem gudstjenesterne og
efter sidste handling juleaften
7. Aftale om indkøb og praktisk hjælp den
31. december efter nytårsgudstjenesten
8. Kort fælles tankemæssig opsamling her
ved indgangen til det nye kirkeår: Hvad
nåede vi i det forløbne år? Hvad
forventer vi af særlige
opgaver/udfordringer i det nye år?

Økonomirapport pr. 11/12-2019 gennemgået.
Efter første tjeneste: FH.
Efter anden tjeneste: BB.
Efter tredje tjeneste: KN.
Indkøb af champagne og kransekage: LJ.
Praktisk hjælp: FH og SS.
Rigtig godt samarbejde på tværs.
Vi har fået lavet mange ting både i sognehuset,
på kirkegården og i præsteboligen. OBS på hvad
vi bruger penge på hvornår.
Forventninger til krævende opgaver i 2020:
Personalemæssige afklaringer.

Evt.

SS står for forplejning til menighedsrådsmødet
16/1-2020.

Referent: Karoline Rønne

