Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 17.00
Tilstedeværende: Svend Sandfeld, Nanna Jakobsen, Carl Aage Rabjerg, Kaj Nielsen, Birthe
Nielsen, Frede Hansen, Mads Holm, Børge Brøns, Lissi Justesen, Helga Ørgaard og Karoline
Rønne.
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Meddelelser ved præst

Møde med evt. kommende fast kirkesanger
afholdt. Forslag om fastsættelse af tidspunkt for
sangprøve og møde med Menighedsrådet.
Pt. ikke klare nye retningslinjer fra provsten.
Håb om, at, vi får det på fredag den 15. maj.
Fremadrettet skal vi have afklaret, hvordan de
kommende gudstjenester skal være. Hvordan i
forhold til fællessang? Provsten opfordrer til
tilmelding. Evt. gudstjenester kl. 9.00 og 10.30.

Formand

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Sognehus- og præstegårdsudvalg

Kulturudvalg
Udflugtsudvalget

Ønske om at benytte seniorordning, så HØ og
KR deler alle konfirmandhold. Ønske om at KR
går fra 28 til 30 timers ansættelse om ugen.
Der laves præcis opmåling af kirken onsdag den
13. maj for at kunne beregne det præcise
maksimale antal personer i kirken under
Corona-krisen.
Organist Eva Frederiksen – som er sat på til en
del kommende tjenester – er blevet syg. SS i
gang med at finde løsninger herpå.
Forslag til lampe på våbenhuset ønskes.
Indkøb af lang stige til rensning af tagrender
foretaget.
Nyt læhegn omkring præstegårdens terrasse
opsat + fældning af træer i præstegårdshaven
foretaget.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.

Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører
Medarbejderrepræsentant
4. Godkendelse af økonomirapport pr. 31/3
2020
5. Budget 2021
6. Drøftelse af evt. indretning af
pladegravminder på græsareal mod vest
på kirkegården og den lovformelige
fremgangsmåde i den forbindelse
7. Spørgsmål i relation til
orienteringsmødet, der p.t. på landsplan
er berammet til tirsdag den 9. juni som
optakt til efterårets valg.

8. Nye muligheder m.h.t. kirkesang.

9. Drøftelse af emner om den kommende
tid for kirken og tiltag i øvrigt i sognet
ud fra aktuelle muligheder, der hurtigt
kan ændre sig
10. Posten
Evt.

Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Økonomirapport pr. 31/3 2020 godkendt.
Budgetforslaget drøftet, og visse spørgsmål må
afklares.
Godkendelse af brug af græsarealet skal ske i
Stiftet. Forud herfor hjemtages prisoverslag fra
landinspektøren.
Det berammede møde kan formentlig ikke
afholdes.
Menighedsrådet kan selv fastsætte en ny dato
for orienteringsmøde inden 21. august. Datoen
skal annonceres på hjemmesiden, i lokalaviser
og ved gudstjenester.
Der er opstået en mulighed for ansættelse af ny,
fast kirkesanger, se punkt 3. I denne forbindelse:
Forslag om hævelse af timetal fra 8 til 10 timer
ugentligt og fast ansættelse fra august med en
glidende overgang i forhold til de nuværende
løst tilknyttede korsanger-piger. Forslag om stor
fleksibilitet fra Menighedsrådets side i forhold
til ønsker om frisøndage. SS melder dato ud for
møde og prøvesang så hurtigt som muligt.
Foreløbigt forslag om to gudstjenester kl. 9.00
og 10.30. Brug af salmebøger. Tilmelding til
KR.
Posten er fremlagt.
KR har haft held med at skaffe i alt 6 frivillige
til babysalmesang, mini-konfirmand og syning.
KR flytter til Skive fra 1. juli 2020.

Referent: Karoline Rønne

