Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:00 – 21:00 i
Kirkecenter Kirkebakken

Afbud: Carl-Erik Rasmussen, Erik Ancker og Anny D. Jessen
Tilstede:
Menighedsrådet: Jens-Ole Ankjær, Inge Frandsen, Rasmus Kolding, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen,
Birthe Meto, Lars Nørding, Christian Pårup, Leif Sørup, Sonja Dygaard, Tove Brøndum Jensen, Jørgen
Rasmussen, Karen-Bodil Ravn, Christina Ryberg
Sognepræster: Kristian R. Skovmose, Jendre N. Fyhn, Heidi Torp og Line Rudbeck (ankommer kl. 19.25)
Stedfortrædere: Kirsten Brix, Joan Brøgger, Anette Vennervald, Lone Temnæs og Nancy Jeppesen. Andre:
medarbejderrepræsentant Lene Lundby Thorvaldsen, kirkegårdsleder Eva Nødskov og administrationsleder
Gitte Fensman.

1. Velkomst, sang og godkendelse af dagsorden, v/Nicklas Lauritzen (5 min.) Dagsorden godkendes.
2. Godkendelse af regnskab for 2017, herunder disponering af overskud jf. bilag 1 v/Jørgen Rasmussen (B
10 min.) Regnskab 2017 for Skanderborg Sogns menighedsråd, CVR-nr. 79462217, afleveret den 21-03-2018
kl. 15:16 er godkendt.
3. Godkendelse af budgetønsker 2019 jf. bilag 2 v/Jørgen Rasmussen (B 5 min.) Budgetønsker for 2019
godkendes jf. udleverede bilag.
4. Overenskomst konflikt v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.) Skanderborg Sogn vil kun i begrænset omfang
være påvirket af en eventuel konflikt. Kordegnene og én præst er omfattet. Kirkegårdens ansatte,
administrationsleder, kirkegårdsleder, kirketjenere, kirke- og kulturmedarbejder samt kirkemusikere møder
som normalt.
5. Brug af Mobilepay ved indsamling/kollekt/arrangementer jf. bilag 3 v/Jørgen Rasmussen (B 5 min.)
Menighedsrådet beslutter at anvende elektronisk betalingsløsning ved indsamling samt ved arrangementer.
6. Afståelse af areal ved Slotsholmen til Kommunen uden kommentarerv/Karen-Bodil Ravn (B 10 min.)
Menighedsrådet beslutter at overdrage arealet til Skanderborg Kommune uden kommentarer.
7. Banner på Slotskirken ifm. SMUK-Kirke 2018 v/Heidi Torp (O 5 min.) Udvalget under SMUK-kirke ønsker
synlig markedsføring i forbindelse med SMUK-kirke 2018. Menighedsrådet støtter ønsket om banner på
tårnet i Slotskirken. Pause 10 min.
8. Overtagelse af Skanderborg Museums udstilling om Slotskirken jf. bilag 4 v/Heidi Torp (B 5 min.)
Menighedsrådet tilslutter sig ideen med overtagelse af Skanderborg Museums udstilling. Vigtigt at der
tages praktiske hensyn med hensyn til placering af effekter.

9. Opsamling på temadag med Erling Andersen jf. bilag 5 v/Heidi Torp og Nicklas Lauritzen (B 15 min.) Indog udgangsbøn: Som forsøgsordning ønskes mulighed for at kunne undlade ind- og udgangsbøn.
Menighedsrådet tilslutter sig. Kollekter: ”Tillæg til alterbogen” benyttes allerede. Derudover findes en
række andre meningsfyldte kollekter, der kan bringe bedre forståelse til dagens tema. Præsterne ønsker
frihed til frit at vælge mellem de muligheder der foreligger. Menighedsrådet tilslutter sig. Trosbekendelsen:
Der ønskes fremover at trosbekendelsen fremsiges i kor. Menighedsrådet tilslutter sig. Kirkekaffe: For at
understøtte fællesskabet er det et ønske, at der hurtigst muligt etableres kirkekaffe i våbenhuset efter hver
gudstjeneste. Menighedsrådet tilslutter sig. Gudstjeneste antal og tider: Gudstjenester planlægges
fremover ikke efter arrangementer men omvendt. Derudover er der ønske om at afprøve nye
gudstjenestetidspunkter. Forslag: op til 12 gange årligt udskiftes gudstjenesten kl. 9.30 med kl. 17 eller 19
på søndage eller hverdage. Menighedsrådet tilslutter sig.
10. Brug af kirkebil v/Nicklas Lauritzen (B 10 min.) Brug af kirkebil drøftes herunder frivilligkørsel. Vi
fastholder vores nuværende regelsæt for brug af kirkebil. Aktivitetsudvalget udarbejder oplæg til nyt
regelsæt.
11. Fælles regnskabsfunktion, herunder evt. brug af sognets lokaler v/Bodil Ladegaard (B 5 min.) Bodil
Ladegaard orienterede om processen. Menighedsrådet beslutter at den fælles regnskabsfunktion kan bruge
sognets lokaler.
12. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.) Line Rudbeck: Rigtig god konfirmandtur. Orientering
om sorgarbejde. Sognets stikkepiger bidrager med strikkede veste/sko til velgørende salg i sognet. Line
Rudbecks bog ”Når udviklingshæmmede sørger” er udkommet. Heidi Torp: Orienterede om
forberedelserne til SMUK-Kirke og Stafet for livet. Kristian R. Skovmose: Orienterede om arbejdet med
udviklingshæmmede på Sølund. Har været til regionskonvent. Oplæg til indsamlingsliste er under
udarbejdelse. Jendre N. Fyhn: Orienterede bl.a. om konfirmandernes malede kors.
13. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 15. marts 2018 er vedlagt jf. bilag 6 v/Nicklas Lauritzen
(O 10 min.) Kirkebladets fremtid er udsat til kommende møde. Menighedsmødet afholdes den 15. april. Der
udsendt invitation til det lovpligtige medarbejdermøde den 12. april. Leif Sørup orienterede om
kulturcafeen i Højvangen. Ved sogneindsamlingen blev der samlet dk. 23.286 ind. Næste år er der
sogneindsamling den 10. marts. Jens-Ole Ankjær: Det er nu muligt at aflåse hoveddøren i Højvangen.
Yderligere instruktion kan fås hos Jens-Ole Ankjær.

