Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Tirsdag den 13. august 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

Corona-update:
36 pers. inkl. ansatte v. gudstjenester v. sang.
40 pers. inkl. ansatte ved bisættelser.
70 pers. ved konfirmationsgudstjenester uden
sang.
Gunnar fra kirkekontoret i Skive står for
streaming af alle 6 konfirmationsgudstjenester.

Formand

Man skal være 62 for at kunne få en
seniorordning med yderligere deling af
konfirmandundervisningen med KKmedarbejderen.
Senest ved næste menighedsrådsmøde skal vi
sørge for, at der er foretaget syn af kirke,
kirkegård, præstegård og sognehus.
Ansættelsesproceduren omkring ny kirkesanger
er nu helt afsluttet.

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Sognehus- og præstegårdsudvalg

Praktisk hjælp ved sensommergudstjenesten:
SS, FH, KN. Mødes kl.13.15.
Skive Fjernvarme vil gerne vente med at grave
op og lægge varmerør ned til det skal gøres for
hele Kirkevej.
Kvistene på præstegården bliver malet i løbet af
august/september.
Der arbejdes fortsat på at finde en løsning på nyt
hegn til præstegården.

Kulturudvalg

Udflugtsudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører
Medarbejderrepræsentant
4. Posten
5. Fremlæggelse af økonomirapport pr.
30/6 til godkendelse
6. Spørgsmål om korarbejdet i perioden
frem til marts 2021, hvor Lene Bisgård
vender tilbage
7. Status for kommende opgavefordeling
med kirkekontoret i henhold til særlig
vedtægt gældende for Skive, resen og
Egeris-Estvad-Rønbjerg pastorater
8. Evt. anskaffelse af sikringsboks til
interne papirer mv. til sognehusets
kontor
9. Flere detaljer omkring forløbet af
orienteringsmødet den 20. august som
optakt til valget den 15. september 2020

Vi skal have nye højskolesangbøger, når den
nye udgave udkommer.
Husk at få mail- korrespondencen med
foredragsholdere i mappen på kontoret.
Familieteater den 24. september: Praktisk hjælp
til mad mm.: CAR, SS, BN
Intet at bemærke
Intet at bemærke
Intet at bemærke
Intet at bemærke
Intet at bemærke
Posten er fremlagt.
Økonomirapport pr. 30/6 godkendt
Hanne Poulsen ønsker ikke at fortsætte arbejdet
som korleder pr. 1. september. Koret hviler
derfor indtil marts 2021.
Emnet er under fortsat forhandling.

Vi køber et stort sikringsskab til kontoret. MH
indhenter priser.
Vi har takket ja til tilbud fra stiftet om, at de
indtaster alle oplysninger.
Udvalget indstiller til, at der ikke udsendes
påmindelse pr. e-boks.
Hvem gør hvad 20. aug.?
Menighedsrådsformanden byder velkommen
mv.
Mødet ledes af udvalget.
Vi præsenterer i fællesskab Menighedsrådets
arbejde.
Der satses på, at afstemningen kommer til at
foregå online.

10. Drøftelse af diverse forhold i relation til
den aktuelle corona-situation og
efterårets aktiviteter i kirke og sognehus
11. ”Uden poesien er vi bare os selv og vore

Ekstra annonce bringes i ”Midt på Ugen.”
Opgaven varetages af KR.
Punktet er drøftet.

Punktet er drøftet.

egne meninger.” Artikel fra
”Grundtvigsk Tidende” 4/2020 til
samtale efter forslag fra Helga Ørgaard.
Vedhæftet scannet mrk. Billede 73 og
74.
Evt.

Referent: Karoline Rønne

