Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Torsdag den 15. august 2019 kl. 18.00
Tilstedeværende: Svend Sandfeld, Carl Aage Rabjerg, Frede Hansen, Nanna Jakobsen, Mads
Holm, Kaj Nielsen, Birthe Nielsen, , Lissi Justesen, Helga Ørgaard og Karoline Rønne.
Afbud: Børge Brøns
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Meddelelser ved præst

HØ takker for gaven ved sit 25.års jubilæum
som præst.
Vi er tilmeldt inspirationskursus i
blomsterudsmykning den 27. aug. 2019 Kl.
19.00 i Resen Kirke og Sognehus. Kurset er i
særlig grad for kirketjenere, men alle i
menighedsrådet kan deltage. Senest tilmelding
den 22/8 2019.

Formand

Vi har fået nogle uopfordrede ansøgninger til
stillinger som bl.a. kirketjener, som vi pænt har
takket nej til pt.
Lene Bisgaards orlov løber frem til 1. maj 2020.

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Sognehus- og præstegårdsudvalg

Kulturudvalg

Årets menighedsrådsstævne er lørdag den 7/9
2019 kl. 9.30-15.15. Tilmelding 20/8 2019.
Alle er inviterede med ægtefæller. Pris 400 pr.
person. Menighedsrådet betaler for medlemmer.
Ægtefæller betaler selv.
Kirken er blevet kalket på vest- og sydsiden +
våbenhuset.
Græsset har fået gødning.
Grus-prøve medbragt og godkendt.
Årets kirkesyn bliver i september.
Renoveringen af køkkenet i præsteboligen
starter med nedtagning i uge 35, levering i uge
37 og opsætning i uge 38.
Maling af kviste bliver først til næste år.
Udstillingsskift i sognehuset er i gang.
Arrangementsmappen er genetableret.

Udflugtsudvalget

Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører
Medarbejderrepræsentant
4. Posten
5. Økonomirapport pr. 30/6 2019 til
godkendelse
6. Fremlæggelse af foreløbigt budget for
2020 til godkendelse

7. Status for forsikringer
8. Status for anlæg i 2019
9. Evt. anskaffelsesdispositioner i 2019
10. Vedtægtsændringer for det fælles
Musikudvalg for Skive og Salling
Provstier til godkendelse efter
anmodning fra provstiet
11. Praktiske spørgsmål m.v. i forbindelse
med teaterarrangement for Skovly og
Marienlyst den 5. september 2019

12. Praktiske spørgsmål i forbindelse med
minikonfirmandafslutninger 17/11 2019
og 5/4 og 21/6 2020
13. Mulig konsulentbistand fra IT-firmaet
Itino 2-3 timer årligt til computertjek i
sognehuset
14. Status for kirkekontorets overtagelse af
flere opgaver

15. Kirkesangerstillingen. Opslag,
tidsinterval, ansættelsessamtaler, prøve
m.v.

Den hemmelige udflugt er gennemført særdeles
succesfuldt for under 8000 kr.
Årets sogneudflugt går til Vorupør Kirke mv.
Udvalg + menighedsråd + ansatte betaler ikke.
Vi har ændret vedligeholdelsen af et gravsted, vi
varetager.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Posten fremlagt.
Økonomirapport pr. 30/6 2019 godkendt.
Ønske om 5000 kr. ekstra til tumlingesang
under babysalmesang.
Foreløbigt budget for 2020 - Resen Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 17344811, Budget
2020, Bidrag budget afleveret d. 21-06-2019
09:15 - godkendt.
Der vil blive tegnet motoransvarsforsikring
vedrørende kirkegården.
Køkkenrenovering i præstegården iværksat.
Intet at bemærke pt.
Vedtægtsændringen godkendt.

Middag: Forplejning, handicapinstitutioner:
Pizza og drikkevarer: SS, BN, NJ.
Aften: Forplejning, familier: Frikadeller,
kartoffelsalat, pasta, grønt og drikkevarer: CAA,
LJ, SS.
Datoer fastlagt. Der kan forventes praktisk
hjælp fra menighedsrådet. Våbenhuskaffe 5/4
ændres foreløbig til den 19/4 2020.
Itino kontaktes ved behov i stedet for årligt tjek.

Der arbejdes videre med sagen. Vi er indkaldt til
møde omkring vikardækning m.v. den 21/8
2019 i Skive Sognegård: FH deltager i stedet for
HØ.
Besættelse af stillingen pr. 1/11 2019.
Annonce med stillingsopslag i Skive Folkeblad,
Midt på ugen, på Jobnet og på hjemmesiden
snarest muligt. Ansættelsessamtale og
prøvesang i uge 38, HØ, LB og KR har

16. Helga Ørgaard har ordet
a) Kort referat af præstens studietur til
England
b) Samtalekort om gudstjenesten.
Tænkes evt. at kunne danne
baggrund for samtale om hæftet om
gudstjenesteordninger fra biskoppens
udvalg
17. Evt.

mødepligt, menighedsrådet kan deltage efter
ønske.
a) Udsat til næste møde.
b) Gruppesamtaler om gudstjeneste vha. kort
igangsat. Næste gang samtales om
spørgsmålene nederst på side 18 i
gudstjenesterapporten.

Referent: Karoline Rønne

