Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Torsdag den 19. september 2019 kl. 18.00
Tilstedeværende: Svend Sandfeld, Carl Aage Rabjerg, Frede Hansen, Nanna Jakobsen, Mads
Holm, Kaj Nielsen, Birthe Nielsen, Lissi Justesen, Børge Brøns, Helga Ørgaard og Karoline Rønne.
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Meddelelser ved præst

Forslag om at henvise til gudstjenester i andre
kirker 29. dec. Fremlagt og billiget. HØ søger
biskoppen på Menighedsrådets vegne.
Henry Vestergaards bog: ”Solglimt i fjorden” er
til salg i Sognegården for 100 kr. Betaling i pose
i øverste skrivebordsskuffe på kontoret i
Sognehuset.

Formand

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Sognehus- og præstegårdsudvalg

Et eksemplar af bogen ”Himmelske dage på
Heden” modtaget. Den får en plads i foyen i
sognehuset.
Intet at bemærke.
Køkkenet i præstegården er i gang med at blive
sat op.
Rækværk på Præstegårdens terrasse opsættes.
FH får tilbud på nye rullegardiner til
Sognehusets store mødelokale hjem.
Sternbrædderne på Præstegårdens garage males
i 2020.

Kulturudvalg
Udflugtsudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører

FH indkøber et ekstra køleskab til Sognehusets
køkken.
Årets program skudt godt i gang med foredrag
af Simon Aaen.
Vellykket Sogneudflugt til Vorupør.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke
Tilbud om relevant økonomikursus for
Menighedsrådets medlemmer. Se mere info på

DAP.

Medarbejderrepræsentant

4. Posten
5. Økonomisk status

MH deltager i kursus i Folkekirkens lønsystem i
Skive
KR har fået mandat til at gå videre med
forhandling og bookning af årlig forestilling
med Kirketeateret i 2020 og frem.
Posten fremlagt.
Der er 9000 kr. tilbage i Diakonipuljen og
11.000 kr. tilbage i Initiativpuljen. KR og HØ
arbejder videre med at bruge dem på
arrangementer, evt. for børnehaver og Skovly.
Synsgennemgangen har givet anledning til
forskellige tiltag, som vil blive iværksat.

6. Status for budget 2020
7. Revisionsprotokollat for årsregnskabet
2018

8. Kirkesangerstillingen

9. Tilbud om prøveabonnement på
Kirke.dk
10. Fortsat gruppesamtaler om gudstjeneste
m.v. under Helga Ørgaards ledelse evt.
med samtalekort. Denne gang drøftes
spørgsmålene nederst på side 18 i den
omdelte gudstjenesterapport.
11. Status for forberedelse af kirke- og
kirkegårdskontorets overtagelse af flere
opgaver også for Resen Sogn
12. Forslag fra kirkeværgen om mulig
skiltning på de aktuelle gravsteder:
”Vedligeholdes af
gravstedsindehaveren”
13. Evt.

Drøftelse af konfirmandudflugt mv.
Almindelig drøftelse.
Revisionsprotokollatet fremlagt. Vi tager
revisionsprotokollatet til efterretning.
Menighedsrådet finder den eksisterende
procedure betryggende og ønsker ikke at ændre
på den.
Vi har modtaget 9 ansøgninger til
kirkesangerstillingen. Udvalget, nedsat på sidste
møde, har udvalgt 3 kandidater til prøvesang og
samtale. Deltagelse heri af Menighedsrådet i det
omfang, de ønsker og har mulighed for det.
Prøvesang og samtaler: Tirsdag d. 1. okt. 2019
13.00-17.30. Forplejning: SS.
Vi afslår tilbuddet.
Udsættes til et senere møde.

Der arbejdes videre med sagen.
Bestilling af 6-8 skilte med påskriften ”Passes af
pårørende” til mulig brug ved meget
misligeholdte gravsteder.

Forslag om kirke-hoppeborg bemandet af KKmedarbejdere fra de tre sogne ved skiveløbet 2.

weekend i september. KR forhører sig viderer
herom.
Referent: Karoline Rønne

