Skødstrup Menighedsråd
Referat
Dato
26. oktober 2016

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00-20.00
Menighedsrådsmøde

Sted
Skødstrup sognegård

Nr.
9/2016

Faste deltagere

Hans-Georg Christensen, Jens Bruun-Madsen, Tonni Qvist Sørensen, Dorte Persson,
Birgit Furholm, Birgit Svenningsen(formand), Finn Liboriussen, Birgitte Hørby, Lykke
Kloch Sørensen, Søren Hjortshøj Jacobsen, Hanne Jacobsen, Marie Ørgaard, Erik
Søndergård, Susanne Kristensen, Carsten Lund Jensen

Afbud

Dorte Persson kom kl. 20.15

Referat

Birgit Svenningsen

Øvrige informationer:
Husk ”flygelindvielse” i sognegården den 6. november kl. 16

Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden
Punkterne 4 og 6 blev udskudt til det konstituerende
møde, da Dorte Persson først kunne deltage kl. 20.15.
Dagsorden blev herefter godkendt.

Birgit Svenningsen

Godkendelse af lukket punkt
Godkendt.
2

Kvartalsrapport (bilag vedhæftet)
Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Hans-Georg Christensen

3

Diverse arbejder fra syn
Der var to tilbud på renovering af terrassen ved
præsteboligen. Tilbuddet fra JPA på kr. 60.790 blev valgt.
Erik Søndergaard tager kontakt til firmaet.

Søren Hjortshøj Jacobsen

Lys på kirken
I uge 44 laver elektrikeren en prøveopsætning med lys på
kirken.
Regnvand i kapellet
Mureren holder dette under observation.
Punktbelysning på prædikestol og i kor
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Afventer SICOM og sættes på dagsorden til kommende
møder.
Rensning af gardiner og hynder (sognegård og kirke)
Der forelå et tilbud på omkring 22.000 kr., og det blev
vedtaget at sætte arbejdet i værk. Carsten Lund Jensen
giver besked til kirketjenerne.
Hylde/vogn til salmebøger i våbenhuset
Det blev drøftet, at man kunne overveje at opsætte en
ekstra hylde i forbindelse med de eksisterende hylder. Erik
Søndergaard og Hartvig Bjerrum ser på sagen, drøfter det
med kirketjenerne og indhenter tilbud.
4

Graveransættelse
Udsat til det konstituerende møde.

Dorte Persson

5

Kørepenge til vikarer
Det blev besluttet, at de første 24 km., der køres, er uden
beregning, og at der herefter afregnes til statens højeste
takst for yderligere km.

Hans-Georg Christensen

6

Løn til timelønnede i forbindelse med deltagelse i
personale- og kalendermøder
Udsat til det konstituerende møde.

Dorte Persson

7

Oldtidsminder og placering af disse
Tonni Quist Sørensen orienterede om de forhandlinger,
som foregår mellem menighedsråd, fællesråd, Aarhus
Kommune og Moesgård Museum vedrørende ny
placering af jernaldervej. Forhandlingerne fortsætter,
men der er udpeget en mulig placering på kirkegården.

Tonni Quist Sørensen

8

Nyt fra byggeudvalget
Det foreløbige projekt er sendt til provstens arkitekt, som
drøfter projektet med provsten.

Erik Søndergaard m.fl.

9

Menighedsrådsvalg 2016
Det blev oplyst, at valget i Skødstrup Sogn er aflyst, da
der kun blev indleveret én liste ved fristens udløb. I
Aarhus Nordre Provsti er det kun i Lystrup, der skal være
valg.
Rådet består fremadrettet af følgende: Birgit
Svenningsen, Birgit Furholm, Hans-Georg Christensen,
Dorte Persson, Tonni Quist Sørensen, Jens Bruun-Madsen,
Finn Liboriussen, Egon Grouleff Thomsen, Hartvig
Bjerrum. Der søges om dispensation hos biskoppen for
antallet af menighedsrådsmedlemmer.
Valgudvalgsformanden sørger for sammen med

Alle
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kirkekontoret at indsende suppleantliste til stiftet senest
1. november.

10

Henvendelse fra Rosenquilterne (bilag vedhæftet)
Der var enighed om, at det var et fint projekt, og Marie
Ørgaard vil tage kontakt til Rosenquilterne, og det
nærmere tidspunkt aftales mellem præsterne og
Rosenquilterne.

Alle

11

Meddelelser
Erik Søndergaard oplyste, at han den 4. november har et
møde med TDC angående varmestyring.

Alle

Marie Ørgaard oplyste, at hun har fået nyt job, nærmere
bestemt som præst i den danske kirke i Luxembourg, hvor
hun indsættes den 29. januar 2017. Maries sidste
gudstjeneste i Skødstrup vil være den 8. januar.
Birgit Svenningsen oplyste, at provsten allerede har sat en
proces/tidsplan for forløbet af ansættelse af ny præst.
Der er indsendt embedsbeskrivelse for sognet til brug for
stillingsopslag. Stillingen er i opslag fra 8. – 28. november.
Umiddelbart efter 28. november modtages
ansøgningerne på kirkekontoret, hvor disse kan læses af
menighedsrådets medlemmer.
Husk venligst at notere følgende mødedatoer (der er
mødepligt): den 8. december kl. 16 er der møde i
sognegården med biskop Henrik Wigh-Poulsen og provst
Esben Thusgård, hvor ansøgningerne gennemgås.
13. og 14. december holdes der prøveprædikener
(formentlig med start kl. 16/16.30), således at der
eventuelt kan nås to kandidater pr. dag. Og den 14.
december kommer provsten, når prædikenerne er
overstået og afslutter forløbet med rådet (formentlig
omkring kl. 20.30).
12

Eventuelt
Hans-Georg Christensen efterlyste på foranledning af
henvendelse fra en borger information om status for
besøgstjenesten. Det blev konstateret, at der
tilsyneladende ikke er udgået information fra
kirkekontoret om, at opgaven p.t. ikke har nogen
ankerperson. Birgit Furholm sørger for, at listen over
besøgstjenestemedlemmer sendes til kirkekontoret,
således at der kan udsendes passende information.

Alle

Hans-Georg Christensen efterlyste information om
julekalenderarrangementerne i kirken. Det blev oplyst, at
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arrangementerne finder sted kl. 17 på tirsdage og
torsdage, første gang den 29. november og sidste gang
den 15. december.
Jens Bruun-Madsen oplyste, at der søndag den 30.
oktober kl. 10.45 var officiel indvielse og navngivning af
den nye regnvandssø i Skødstrup. Fællesrådet inviterede
til arrangementet.
Der er julefrokost efter menighedsrådsmødet den 7.
december. Der er møde i menighedsplejen kl. 17 den
pågældende dag; ordinært rådsmøde kl. 18 og julefrokost
kl. 19 – også for afgående rådsmedlemmer og de
frivillige.
13
14

Lukket møde
Kl. 20.00 Konstituerende møde (jfr. særskilt dagsorden)
Afgående menighedsrådsmedlemmer er velkomne til at
blive under dette møde men har ikke stemmeret
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