Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Torsdag den 14. november 2019 kl. 18.00
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

Allan Gade – pædagog i Resen Daycare – har
fået lov til at holde en sangaften i Resen Kirke
og Sognehus for kolleger i kommunen.
FAR – Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning var på besøg på seneste provstimøde og er værd
at være opmærksomme på og bruge.

Formand

Besøg af Pilgrimscenteret fra Viborg lørdag
den. 16. november 2019 om eftermiddagen.
Minihåndbøgerne er kommet og uddelt.
Den historiske tavle i foyeren vil blive ajourført.

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Sognehus- og præstegårdsudvalg

Kulturudvalg
Udflugtsudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører

Ved mini-afslutningen søndag den 17.
november står SS + Lisbeth og NJ for
forplejningen.
Dige-reparationen iværksat. Hele diget vil blive
efterset.
Der er bestilt 30 salmebogstillæg til kirken.
Køkkenrenovationen i præsteboligen beløber sig
til i alt 228.000 kr.
Lys sat op ved Heide-skulpturen ”Mødestedet.”
Regulering overvejes.
Rigtig god og velbesøgt foredragsaften med
Mette Thybo den 13. november 2019.
Intet at bemærke.
Sikring af gravsten iværksat.
MUS-samtalerne er færdigafviklede.
Nyt takstblad for kostberegning modtaget.

Provstiet har godkendt regnskabet for 2018.

Medarbejderrepræsentant

4. Posten
5. Den økonomiske balance
6. Samtale om generelle holdninger til
bibeloversættelser og sprogfornyelse i
takt med tiden med udgangspunkt i
Helga Ørgaards uddeling af Birgitte
Stoklund Larsens korte præsentation af
sin bog ”Når Bibelen oversættes”
7. Forberedelse/struktur for
menighedsmødet i forbindelse med
kirkefrokost og åbning af udstilling
søndag den 12. januar 2020. Hvordan
medvirker vi bedst til en gensidig god
dialog med sognets beboere?
8. Der er berammet julefrokost torsdag den
12. december for personale og råd. Kan
vi satse på et kort menighedsrådsmøde
kl. 17-18 forud for samværet?
9. Ansøgning om økonomisk støtte til
rejseprojekt

10. Valg af formand i henhold til
Menighedsrådsloven § 8 stk. 1-3
11. Valg af næstformand i henhold til
Menighedsrådsloven § 8 stk. 1 & 3
12. Personalespørgsmål, orlovsaftale (lukket
punkt)

Revisionsbesøg drøftet.
Menighedsrådet bakker op om, at KR søger
dispensation i forhold til det nye cirkulære om
efteruddannelse af kirke- og
kulturmedarbejdere.
Posten fremlagt.
Økonomirapport pr. 31. oktober 2019 forelagt
og gennemgået.
Samtale om bibeloversættelse og sprogfornyelse
fandt sted.
Bogen ”Når Bibelen oversættes” af Birgitte
Stoklund Larsen sættes på reolen på KR’s
kontor.
Forslag om, at hele menighedsrådet bidrager
med præsentationer af det, de brænder for, så
det kommer til at fungere som appetitvækkere
og giver de fremmødte lyst til at gå ind i
arbejdet i Menighedsrådet.
Ok.

Efter ansøgning fra to elever fra Vestbølle
Efterskole bevilges 2000 kr. til rejseprojekt mod
at de holder foredrag for f.eks. konfirmanderne
efter hjemkomsten.
SS genvalgt.
FH genvalgt.

Evt.

Referent: Karoline Rønne

