Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Torsdag den 13. juni 2019 kl. 18.00
Tilstedeværende: Svend Sandfeld, Carl Aage Rabjerg, Frede Hansen, Nanna Jakobsen, Mads
Holm, Kaj Nielsen, Birthe Nielsen, Børge Brøns, Lissi Justesen, Helga Ørgaard og Karoline Rønne.
Afbud:
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Meddelelser ved præst

HØ takker for opmærksomheden ved sin
fødselsdag.
Næste års konfirmandundervisning: 2 hold
onsdag morgen og et hold torsdag morgen.
Uge 25: Alle provstiets præster skal på studietur
til England.
Rapporter om dåb og nadver til hele
menighedsrådet er ankommet og klar til
afhentning på provstikontoret.
HØ og SS har deltaget i fælles møde for de tre
by-sogne. Man arbejder på en fælles indstilling
til provstiet fra sognene angående normeringer
omkring vikardækning mv.

Formand

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Sognehus- og præstegårdsudvalg
Kulturudvalg
Udflugtsudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører
Medarbejderrepræsentant
4. Posten
5. Økonomisk status
6. Budget 2020
7. Spørgsmål om evt. omlægning af
kollekter til direkte bidrag til udvalgte
modtagere

Der indhentes pt. tilbud på præstegårdens
køkken.

Posten fremlagt.
Regnskabsrapporten pr. 13. juni 2019
gennemgået.
Budget 2020 drøftet. Regnskabsføreren
efterlyste diverse ønsker.
Ændring: Vi ophører med kollektindsamling i
kirken og overgår i stedet til
menighedsrådsstøtte fra dags dato til

8. Spørgsmål i forbindelse med diakoni
(Marienlyst og Skovly). Prioritering og
økonomi.
9. Mini-konfirmand-afslutning søndag den
23. juni. Praktiske opgaver
10. Ønske om gardiner på kontoret i
sognehuset
11. Kulturudvalgets årsplan

12. Samtale med udgangspunkt i
”Samtalekort om gudstjeneste”, som
Helga Ørgaard lægger op til og leder.
Evt.

Menighedshjælpen i Skive – Egeris – Resen,
Kirkens Korshær og Møltrup Optagelseshjem
med 1000 kr. til hver.
Vedtagelse af videre arbejde med et fælles årligt
arrangement for Marienlyst og Skovly +
eftermiddagsforestilling samme dag for
børnefamilier. Budget ca. 15.000 kr.
SS og BB varetager det praktiske i forbindelse
med forplejning.
KR står for indkøb og kontakter herefter NJ i
forhold til ophængning.
Der er fastsat mødeledere for de enkelte
arrangementer. Mødelederen er ansvarlig for
PR-materiale til arrangementsmappen.
Gruppearbejde omkring samtalekort om
gudstjeneste er udsat til næste møde.

Referent: Karoline Rønne

