Referat af menighedsrådsmøde
Resen Sognehus
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 18.00
Tilstedeværende:, Svend Sandfeld, Carl Aage Rabjerg, Frede Hansen, Nanna Jakobsen, Mads
Holm, Kaj Nielsen, Børge Brøns, Helga Ørgaard, Anders Christensen og Karoline Rønne.
Afbud: Lissi Justesen og Birthe Nielsen.
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Meddelelser ved præst

Fremadrettet indgår Hem-præsten, Skivepræsterne og Resen-præsten - evt. med hjælp fra
Emeritus - i afløserteam.
Kontakt med Marienlystcenteret ift. tilskud til
teaterforestilling bevilget august 2016. Vi
undersøger, om det er udbetalt eller ej.
Ønsket mindre renovering på kirkegården er
udført.
Tegning med anden flisegang forelagt.
Dryp fra vandhane i præstegården påtænkes
udbedret i forbindelse med udskiftning af
køkken i sognehuset i efteråret 2019.
Næste møde er planlagt til d. 21. marts 2019 kl.
16.30.
Sogneudflugt fastsat til d. 10. sept. 2019.
Udflugt for personale og menighedsråd med
ledsagere fastsat til d. 11. august 2019.

Formand

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Sognehus- og præstegårdsudvalg

Kulturudvalg
Udflugtsudvalget

Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører
Medarbejderrepræsentant
4. Posten
5. Samtale med kirkegårdsleder Anders
Christensen

Planlægningsmøde d. 22. feb. 2019.
Budgetforslag bedes overvejet inden næste
møde.
Posten fremlagt.
Anders opfordrer til, at Resen beder
Resen/Skive om hjælp efter behov – også med
kort varsel – og foreslår offentlige
kirkegårdsvandringer f.eks. hvert andet år.
Opdatering af samarbejdsaftale fra d. 21. feb.
2019 mellem Resen og Skive/Resen er drøftet
og godkendt som et tillæg til vedtægterne.

6. Status for kirkegårdsomlægningen
7. Status vedr. Sultkaravanen
8. Regnskab for 2018 til godkendelse

9. Drøftelse af menighedsrådets holdning
til evt. forslag om enkelte fælles
gudstjenester i by-sognene i juleugen og
2. påskedag. Som bekendt er der mange
gudstjenester i højtiderne.
10. Samtale om artikel i Kristeligt Dagblad
”Kirke og Tro” side 5 mandag d. 11. feb.
2019: ”Vi må appellere til kulturkristne,
hvis vi vil overleve.” Efterfølgende
kritisk behandling i Kristeligt Dagblad
tir. D. 12. februar 2019.
11. Folkekirkens Nødhjælp d. 10. marts
2019
12. Hjertestarteren og spørgsmål om kursus i
den forbindelse

CÅR oplyste om forhold vedr.
kirkegårdsomlægningen.
Sultkaravanen er i år aflyst pga. manglende
tilmelding.
Af tekniske grunde er regnskabet ikke afsluttet
pt. Sagen genoptages ved mødet d. 21. marts
2019.
Menighedsrådet er indstillet på et større samspil
med de øvrige by-sogne om enkelte
gudstjenester i højtiderne.

Drøftelse af rundsendte artikler om Høsterkøbs
bud på fremtidens folkekirke. Alle deltog i en
god samtale om emnet.
Drøftelse af liturgien i Resen Kirke med fokus
på nadver-ritual fastsat til næste møde.
Kort drøftelse af indsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp d. 10. marts 2019.
Helge Pedersen vil gerne afholde kursus for
personale og menighedsråd. FH indhenter
mulige tidspunkter. FH laver også aftale med
elektrikeren i forhold til installation.

Evt.
Referent: Karoline Rønne

