Skanderborg sogns menighedsrådsmøde

SKANDERBORG SOGN
Ordinært menighedsrådsmøde
Tirsdag, den 21. august 2018 kl. 19:30 - 21:30 i Kirkecenter Kirkebakken

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

Dagsorden:
1.

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

2.

Stillingtagen til optagelse af yderligere et menighedsrådsmedlem i medieudvalget under arbejdet
med sognets fremtidige kommunikation v/Nicklas Lauritzen (B 5 min.)
Ingen melder sig hvorfor punktet falder.

3.

Tilmeldingsform Mandeklubben jf. bilag 1 v/Nicklas Lauritzen (B 15 min.)
NL redegør for baggrunden for punktet. Tilmeldingsform og mandeklubbens arbejde drøftes.
Menighedsrådet beslutter at fortsætte mandeklubben med den tilmeldingsform man har nu.

4.

Forespørgsel fra Hjerteforeningen om lån af Slotskirken i forbindelse med koncert (en aften i
tidsrummet mellem 25. november og 20. december 2018) v/Nicklas Lauritzen (B 5 min.)
Menighedsrådet opfordre kirkeudvalget til at udarbejde retningslinjer for brug af sognets kirker. Det
besluttes at sige nej til Hjerteforeningens forespørgsel.

5.

Christina Rybergs udtræden af menighedsrådet samt Kirsten Brixs indtræden som officielt medlem
af menighedsrådet v/Nicklas Lauritzen (B 5 min.)
Menighedsrådet godkender at Christina Ryberg træder ud af menighedsrådet pr. 1. september 2018.
Stedfortræder Kirsten Brix indtræder som officielt medlem samme dato.

6.

Ansøgning om tilknytning af kirkemusikere til Sølund jf. bilag 2 v/Nicklas Lauritzen (B 10 min.)
Menighedsrådet imødekommer ansøgningen.

7.

Orientering vedrørende ændring i vedtægten for fælles regnskabsfunktion v/Bod il Ladega ard (0 5
min.)
Kirkeministeriet vil ikke godkende, at der nedsættes en bestyrelse, men derimod at der er en klar
ansvarsfordeling mellem menighedsråd og provstiudvalg. Vedtægten ændres, således at det
fremgår, at provstiudvalget varetager regnskabsføreropgaven , mens kassereren og det enkelte
menighedsråd fortsat har det juridiske og politiske ansvar for kirkekassens drift.

8.

Nedsættelse af arbejdsgruppe til evaluering af sognets gennemførte strukturændringer v/Bodil
Ladegaard (B 5 min.)
Menighedsrådet beslutter, at den gruppe, som planlagde og gennemførte strukturændringerne i sin
tid, planlægger og gennemfører evalueringen i samarbejde med Pernille Weldingh. Gruppen består
således af Lars Nørding, Inge Frandsen, Carl-Erik Rasmussen, Eva Nødskov, Bodil Ladegaard,
Heidi Torp, Line Rudbeck (indtræder i stedet for Lars B. Viftrup) derudover deltager Nicklas
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9.

Afsluttende budgetsamråd den 4. september 2018 v/Nicklas Lauritzen (D 5 min.)
Der opfordres til at så mange menighedsrådsmedlemmer som muligt deltager i budgetsamrådet.

10. Orientering fra præsterne v/præsterne (0 15 min.)
Kristian R. Skovmose: Præsterne har d.d. været til kløverbladsmøde. Beg. september
konfirmandindskrivning. Tre praktikanter kommer her til sognet i efteråret. Præsterne skal inden
længe til GRUS med provsten. Når Benedikte Baggesgaard stopper tiltræder vikar.
Heidi Torp: Stor tak til de frivillige der deltog i SMUK kirke som var en stor succes. Stor tilslutning i
Kulturhuset og på torvet i anledning af SMUK kirke. Næste projekt er kulturaften.
Line Rudbeck: Husk at tilmelding til studietur. Vi er godt i gang med hverdagen - dejligt at vi kan
mærke at vi er et stabilt præsteteam. Er blevet ringet op at Jette Engelbrecht med en forespørgsel
om provstiet vil deltage i konfirmationsmesse.
11. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 14. august 2018 jf. bilag 3 v/Nicklas Lauritzen (0 15
min.)
NL orienterede om procedure for lønforhandling og lønstigning som resultat af OK18. GF/JR
indhenter opgørelse over hvad sidstnævnte betyder for sognets lønmidler.
NL orienterede om overvejelser omkring personalenormering pr. 1. januar 2019. Sognets
hjemmeside går i luften den 3. september. Generelle åbningstider/automatisk låsesystem i sognets
kirker: spørgsmålet er videresendt til kirkeudvalget.
Lars Nørding er indkaldt som vidne i straffesagen vedr. tyveriet i Skanderup Kirke 2003.
Kirkeudvalget har gennemgået alle lister fra provstesynet og er godt i gang med at udbedre de
påtalte fejl og mangler.
Rasmus Kolding: Vedkonsulentrunden den 4. september 2018 kl. 9.35 deltager Rasmus Kolding og
Jens-Ole Ankær. Derudover er kirkeudvalgets medlemmer velkommen til at deltage. Der er foretaget
provstesyn af Adelgade - se resultat på DAP.
Jens-Ole Ankjær: Skanderup Kirke er lukket fra den 7. - 12. september 2018 grundet
håndværkerarbejde.

Referent: Gitte Fensman
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