Ordinært menighedsrådsmøde
torsdag, den 21. juni 2018 kl. 19:00 – 21:00 i Kirkecenter Højvangen

Afbud:
Tove Brøndum, Carl Erik Rasmussen, Leif Sørup, Lone Temnæs og Gitte Fensman.
Tilstede:
Menighedsrådet: Jens-Ole Ankjær, Inge Frandsen, Rasmus Kolding, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen,
Birthe Meto, Lars Nørding, Christian Pårup, Sonja Dygaard, Jørgen Rasmussen, Karen-Bodil Ravn, Christina
Ryberg.
Sognepræster: Kristian R. Skovmose, Jendre N. Fyhn (kom kl. 20.30), Heidi Torp og Line Rudbeck
Stedfortrædere: Kirsten Brix, Joan Brøgger, Anette Vennervald., Anny D. Jessen og Nancy Jeppesen
Andre: medarbejderrepræsentant Lene Lundby Thorvaldsen, kirkegårdsleder Eva Nødskov
Tilhørere:

Dagsorden:
1. Velkomst, sang og godkendelse af dagsorden, v/Nicklas Lauritzen (5 min.)
Dagsorden blev godkendt.

2. Endelig godkendelse af det foreløbige budget 2019 jf. bilag 1 v/Jørgen Rasmussen (B 10 min.)
Budget 2019 for Skanderborg Sogns Menighedsråd CVR-nr. 79462217, afleveret
d. 14-06-2018 kl. 14:07 er godkendt.

3. Godkendelse af kommissorium for arbejde med sognets fremtidige kommunikation jf. bilag 2 v/
Kristian R. Skovmose (B 10 min.)
Kommissoriet blev godkendt.

4. Forslag om permanent udvidelse af medieudvalget med repræsentant fra aktivitetsudvalget. Ad
hoc udvalget indstiller Joan Brøgger som kandidat jf. bilag 3, pkt. 3 og 4 (referat fra møde den 31. maj
2018 i Ad hoc udvalg) v/ Kristian R. Skovmose (B 5 min.)
Menighedsrådet godkendte, at Joan Brøgger indtræder i medieudvalget som frivillig.

5. Optagelse af yderligere et menighedsrådsmedlem i medieudvalget under arbejdet med sognets
fremtidige kommunikation v/Nicklas Lauritzen (B 5 min.)
Punktet udskydes til augustmødet.

6. Endelig beslutning om indretning af regnskabskontor i Højvangen v/Bodil Ladegaard (B 5 min.)
Menighedsrådet besluttede, at det fælles regnskabskontor indrettes i dobbeltkontoret.
Vi fortsætter drøftelserne om, hvordan vi sikrer et godt arbejdsmiljø for både præsteafsnittet og
regnskabskontoret.
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7. Status på ny hjemmeside v/Bodil Ladegaard (O 5 min.)
Bodil Ladegaard informerede om status på den nye hjemmeside. Der er lavet en artikel til det
kommende kirkeblad med bl.a. datoen for offentliggørelsen den 3. september.

Pause 10 min.
8. Helhedsplan for Skanderup Kirkegård, samt plader i plæne på Slotskirkegården jf. bilag 4
v/Karen-Bodil Ravn og Eva Nødskov (O 10 min.)
Karen-Bodil Ravn præsenterede helhedsplanen som den ser ud nu. Den endelige plan præsenteres
på menighedsrådsmødet i september.
Eva Nødskov orienterede om planen for nye gravpladser ved organistlodden.
Arbejdet igangsættes til foråret.
9. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 15 min.)
Heidi Torp:
Orienterede om SMUK-kirke 2018 og samarbejdet med SMUK by.
Opstart af Natteravnene p.g.a. udfordringer med de unge i byen.
Næste sæsons studiekreds skifter navn.
Line Rudbeck:
Husk studieturen søndag d. 9. september.
Orientering om præsternes temadag i maj.
Kristian Skovmose:
Orientering om Sølundfestivalen.
22. juni: Netværksmøde ved mennesker med særlige behov i Højvangen.
Planlægning vedr. konfirmandholdene i efteråret.
Benedikte Baggesgaard har fået ny stilling. Hendes opgaver her i sognet skal løses på anden vis.
Jendre Fyhn:
Har haft besøg af sit gamle sogn.
Er kommet med i kirkecenterudvalget, kulturcafèen og sommerfesten i Højvangen
Arbejder sammen med Hanne Ortvad om brugen af Facebook.
Gentænker sammen med Hanne Ortvad Børnetime med deltagelse af minikonfirmander.
Peter Tast har studieorlov i august til oktober (3 måneder). Der ansættes vikar ift. de mange
konfirmandhold.

10. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 14. juni 2018 jf. bilag 5 v/Nicklas Lauritzen
(O 15 min.)
Nicklas Lauritzen:
NL orienterede om en henvendelse vedr. mandeklubbens medlemssystem, som blev taget op på
FU-mødet. NL oplyste, at punktet vedr. medlemssystemet tages op til menighedsrådets møde i
august, hvor Mandeklubben ønsker en afklaring. Dette sker efter en dialog med programgruppen i
Mandeklubben.
21. august (før menighedsrådsmødet): Foredrag om kirkebyggeri v. Benny Schuster
Der er stadig afbrændingsforbud i Skanderborg. Til Sct. Hans indkøbes et bålfad.
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HUSK at indkalde stedfortrædere ved menighedsrådsmedlemmers forfald.
Forespørgsel fra Hjerteforeningen om lån af Slotskirken til koncert. Sætte på næste rådsmøde.
Div. tilsendte reklamer sendes videre til menighedsrådets postkasse, hvor man selv kan finde ting af
interesse.
Rasmus Kolding:
Møde i kirkeudvalget. Synsrapporterne gennemgået og ansvarlige er sat på opgaverne.
Ønsker sagen om de gamle lysekroner i Skanderup kirke sat på dagsorden i september.
I øjeblikket graves fibernet ned. Er klar overalt efter sommer.
mmerferien.
Jørgen Rasmussen:
Antallet af deltagere i provstesynet var måske for højt?
Jens-Ole Ankjær:
De 2 gamle lysekroner kan renoveres for ca. 20.000 kr. incl. el.
Inge Frandsen:
Tak for hjælpen med oprydning efter møder.
Bodil Ladegaard:
Kirketjenerne roterer 1. juli. Hanne M er i Højvangen, Lars Berså er i kirkerne og Cecilie har
Kirkebakken.
Nicklas Laurtizen takkede for et godt og travlt halvår og ønskede alle en rigtig god sommer.
Referent: Bodil Ladegaard
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