Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 18.00
Tilstedeværende: Svend Sandfeld, Nanna Jakobsen, Carl Aage Rabjerg Kaj Nielsen, Birthe
Nielsen, Frede Hansen, Helga Ørgaard og Karoline Rønne.
Afbud: Mads Holm, Lissi Justesen, Børge Brøns.
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Meddelelser ved præst

Orientering om tilknytning af frivillige til
praktisk hjælp i kirken: Der er pt. tilknyttet 4
kvinder, 1til babysalmesang, 2 til minikonfirmand og til 1 til sy-opgaver.
Vedr. foredraget med Johannes Nørgaard
Frandsen den 15. april 2020: Marianne kan ikke
stå for forplejningen. Birthe spørger Lone, om
hun kan i stedet.

Formand

Der er nu kommet ny kirkegårdsleder i Skive.
Hun hedder Ann Dora Maier Nielsen.

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Orientering fra formandsmøde i de to provstier
den 18. februar 2020 om bl.a. differentieret
vedligeholdelse af provstiernes kirker.
Dagsorden fra mødet udleveret.
Orientering om synsrapport for kirkeklokkerne
ved CA. Fremtidige syn for den gamle klokke
aflyst, da den ikke bruges mere.
Taget i kirken er utæt. Udbedring heraf er
iværksat.
Igangsættelse af opsætning af lamper ved
toilettet på kirkegården vedtaget.
Vi takker ja til tilbud om kalkning til 19.800 kr.
+ moms.
Opfølgning af regning/rykker fra Sicom

Sognehus- og præstegårdsudvalg

Kulturudvalg
Udflugtsudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører
Medarbejderrepræsentant
4. Posten
5. Regnskab for 2019 til godkendelse
6. Indstilling fra kulturudvalget om
klokkeslæt for foredrag m.v. i den
kommende sæson. Der henvises bl.a. til
fremførte synspunkter ved
menighedsmødet den 12. januar 2020.
7. Folkekirkens Nødhjælp den 8. marts
2020
8. Alsang i Domkirkerne 2020. I Viborg er
det lørdag den 4. april kl. 14.00. Ønsker
vi/evt. nogle af os at deltage?
9. Opsummering vedr. praktisk hjælp til
kommende arrangementer: Fastelavn
søndag den 23/2 og Tag-del-karavanen
den 28/2

foretages.
Intet at bemærke.
CA udlåner høj stol + ser efter brugte til
anskaffelse.
Idéudveksling til næste sæson igangsat.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
Ingen post denne gang ud over DAPmeddelelser.
Udsættes til næste møde.
Fastholdelse af kl. 19.00 som starttidspunkt for
foredrag også i sæsonen 2020/2021.

Status for forberedelse til Folkekirkens
Nødhjælps indsamling 8.marts 2020 ved SS.
Overvejelse af fælles tur for menighedsrådet til
alsang i Viborg Domkirke 4. april 2020.
Ansvarlige ved fastelavns-arrangementet 23/3
2020: BB og FH.

Tag-del-karavanen 28/2: Foreløbig så lille
tilslutning, at arrangementet med stor
sandsynlighed aflyses.
10. Samtale om forholdet mellem politik og Artikel om forholdet mellem politik og
forkyndelse med baggrund i en artikel i
forkyndelse fra Kristeligt Dagblad 4. februar
Kristeligt Dagblad torsdag den 4. februar 2020 drøftet.
2020, hvor sognepræst Torben
Bramming og domprovst Anders
Gadegaard diskuterer emnet (I vil finde
artiklen i jeres fysiske postkasse nogle
dage før vort møde).
Evt.

Referent: Karoline Rønne

