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

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Meddelelser ved præst

Mini-konfirmandafslutning for 3.B flyttet fra d.
16. til d. 23. juni.
En ualmindelig udfordrende
konfirmandundervisning drøftes.
Til trods for, at der kun var 6 indsamlere til årets
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp var
resultatet pænt: 11.253 kr.
Kirkens kor deltager i Åbningsgudstjenesten
Skærtorsdag i Herning til De Himmelske Dage.
Etableringen af flisegangen på kirkegården er
godt i gang.
Kalkning af kirken på syd- og vestsiden er
bestilt.
Der arbejdes fortsat på at få lavet aftale om
hjertestarterkursus.
Enighed om anskaffelse af head-set frem for det
nuværende.
Udvalget er godt i gang med at planlægge
programmet for 2019-2020.
Sogneudflugt flyttet fra d. 10. til d. 3. september
2019.

Formand

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Sognehus- og præstegårdsudvalg

Kulturudvalg
Udflugtsudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson
Regnskabsfører
Medarbejderrepræsentant
4. Posten

5. Regnskab 2018 til godkendelse

Posten fremlagt.
Man kunne overveje et konfirmand- og
konfirmandforælder-arrangement med ”Sol og
Christian” til efteråret.
Resen Sogns Menighedsråd, CVR-nr.

6. Forberedelse af budget 2020

7. Kurser 2019 og fremover for kirke- og
kulturmedarbejder i henhold til
ækvivalering i forbindelse med
ansættelsen og kursusbudgettet generelt
for personale i kommende budgetter

8. Evt. flytning af menighedsrådsmødet
den 23. maj af hensyn til budgetsamråd
9. Skal Folkekirken have et
skilsmisseritual? Dette spørgsmål har i
den senere tid verseret i pressen – bl.a. i
Kristeligt Dagblad den 6. marts og
senere
10. Tanker om fremtidig placering af flere
administrative opgaver på kirkekontoret.
Fælles drøftelse med Skive og Egeris

11. Udbedring af skærmforhold m.v. på
præstekontoret i henhold til
arbejdsmiljøgruppens APV-vurdering

Evt.

17344811, Regnskab 2018, afleveret d. 21-032019 16:45 gennemgået og godkendt.
Kursusmidler
Udvalgene fremkom med forslag til budget
2020.
Bevilling af Landskursus i juni og FVU-efteruddannelse i august til Kirke- og
Kulturmedarbejder i 2019.
Bevilling af FVU-efter-uddannelse til Kirke- og
Kulturmedarbejder i januar og august 2020.
Kurser i Bibeleventyr i marts og august stærkt
ønsket i 2020. Landskurset udgår i 2020.
Menighedsrådsmøder d. 23. maj og d. 20. juni
2019 slås sammen til et enkelt møde d. 13. juni
2019.
En samtale om, hvorvidt Folkekirken skal have
et skilsmisseritual har fundet sted.

En prioriteret liste over, hvordan Resen Kirke
ønsker at udnytte Kirkekontoret i Skive, skal
fremsættes senest 1. juli 2019. Opfordring til, at
tanker herom deles med Helga og Svend, som
fremkommer med listen på næste
Menighedsrådsmøde.
Udbedringer af skærmforhold mv. på
præstekontoret godkendt og varetages af HØ.
Spørgsmålet om frivillig hjælp blev fremført.
Karolines efterlysning af frivillige i kirkebladet
har givet respons.
Referent: Karoline Rønne

