Skødstrup Menighedsråd
Referat
Dato
18. januar 2017

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00 – 21.00
Menighedsrådsmøde

Sted
Skødstrup sognegård

Nr.
1/2017

Faste deltagere

Hans-Georg Christensen, Jens Bruun-Madsen, Tonni Qvist Sørensen, Dorte Persson,
Birgit Furholm, Birgit Svenningsen(formand), Finn Liboriussen, Egon Grouleff Thomsen,
Hartvig Bjerrum, Erik Søndergård, Susanne Kristensen, Carsten Lund Jensen

Afbud
Referat

Birgit Svenningsen

Øvrige informationer:
Natløb: 2. februar: Hartvig Bjerrum og Egon Grouleff Thomsen er hjælpere
Folkekirkens nødhjælp – indsamling den 12. marts. Hartvig Bjerrum har påtaget sig opgaven og kontakter
Birgitte Hørby for at høre nærmere. Hartvig Bjerrum anmoder indtrængende om, at man melder sig til at
hjælpe med opgaven

Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

Birgit Svenningsen

Godkendelse af lukket punkt
Godkendt
2

Diverse arbejder fra syn
Tonni Quist Sørensen oplyste, at han holder møde med
personalet fredag den 20. januar for at følge op på
udestående mangler

Tonni Quist Sørensen
m.fl.

3

Lys på kirken
Tonni Quist Sørensen oplyste, at han havde fået et tilbud
på lys på kirken på 90.000 kr. Der vil blive opsat en
prøveopstilling. Tonni Quist Sørensen tager sig af dette

Tonni Quist Sørensen

4

Salmebogshylde i kirken
Hartvig Bjerrum forelagde et tilbud på opgaven, og det
blev besluttet, at der skal indhentes endnu et tilbud fra en
lokal håndværker. Hartvig Bjerrum tager sig af dette

Hartvig Bjerrum
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5

Honorarsatser
Med henvisning til honorarsatser fra Aarhus Nordre
Provsti af 1. januar 2016 drøftede rådet muligheden for
at tildele næstformanden et årligt honorar på det halve af
menighedsrådsformandens honorar. Det blev vedtaget
med forbehold for provstiets godkendelse. Birgit
Svenningsen sender anmodning til provsten. Det blev
besluttet, at øvrige honorarer følger provstiets satser, at
de udbetales én gang årligt, og at udbetaling sker i
november måned

Birgit Furholm

6

Minikonfirmandarrangement den 2. april –
teaterforestilling – pris: ca. 8.000 kr.
Arrangementet blev godkendt

Erik Søndergaard

7

Høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken (ny
høringsfrist: 27. januar) – bilag vedhæftet
Punktet blev drøftet, og Birgit Svenningsen har afsendt
høringssvar med angivelse af, at menighedsrådet ikke har
kommentarer til forslaget, men med fremhævelse af de
tiltag, som rådet allerede er med i, herunder samarbejde
på regnskabs- og lønområdet

Alle

8

Nyt fra byggeudvalget
Fast punkt på dagsorden. Ikke noget nyt p.t.

Erik Søndergaard m.fl.

9

Kirke Care Aarhus – medlemskab – bilag vedhæftet
Det blev besluttet at tegne medlemskab på kr. 3.000.
Hans-Georg Christensen tager sig af betaling

Alle

10

Ændring af mødedato i februar på grund af indledende
budgetsamråd: februarmødet holdes i uge 7, den 15.
februar (afbud fra Birgit Furholm og Erik Søndergaard)

Birgit Svenningsen

11

Meddelelser
Birgit Furholm har meldt afbud til studieturen den 26.
august
Efterfølgende afbud fra Gitte Svenningsen
Susanne Kristensen har meldt sig som kontaktperson til
FolkekirkeSamvirket. Susanne Kristensen sørger for at
tilmelde sig
Susanne Kristensen havde en hilsen fra Marie Ørgaard,
som er ved at installere sig i Luxemburg
Susanne Kristensen oplyste, at hun og Torben Holm
Christensen holder kyndelmisse i kirken den 9. februar kl.
19.30
Erik Søndergaard oplyste, at der vil blive opstillet en
udstilling i sognegården fra 12. marts til 12. maj i
forbindelse med Rethink Dyder

Alle
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Eventuelt
Carsten Jensen rejste på personalets vegne spørgsmålet
om ”afløsningsliste” i forbindelse med personalets fravær.
Dorte Persson drøfter dette på et personalemøde.
Muligheden for ”dele-personale” med andre
menighedsråd blev luftet
Birgit Furholm nævnte, at anvendelsen af
afspærringsbånd i kirken var drøftet med kirketjenerne,
og at det vurderes, at det fungerer tilfredsstillende
Hans-Georg Christensen efterlyste opdatering af referater
på hjemmesiden
Hans-Georg Christensen nævnte, at der fremadrettet
kvartalsvist vil blive indsat indsamlede midler til
menighedsplejen

Alle

Punkt til marts-mødet: årsrapport
Punkt til marts-mødet: status fra logbogs-udvalget på
færdiggjorte stillingsbeskrivelser
Punkt til marts-mødet: Fastsættelse af synsdato
Fotografering til hjemmesiden forud mødet den 22. marts
kl. 18.30
13

Lukket møde
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