Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19.00 i Sognehuset.
REFERAT
Kirsten Poulsen deltager som formand for præstegårdudvalget
Afbud: Oskar Schmidt, Anna Svenstrup

Bilag: Provstesyn 2020

Fraværende:
Indleder: Annette Jørgensen
1.
2.

3.

4.

Dagsorden:
Godkendelse
af dagsorden
.

Beslutning:

Ansættelsesudvalg – Daglig leder
Økonomiudvalget foreslår et udvalg bestående af: formand, kontaktperson, kasserer, Anne Klarskov og personalekonsulent Anni Sloth.
Ændrede opgavefordelinger på kontoret:
Jørgen Steens kerneopgave vil indtil videre være:
Regnskabsfunktionen og Administrative koordineringsopgaver, samt at bistå kontaktperson eller kasserer med
personaleadministrative opgaver.
Kontaktpersonen overtager alle ledelsesopgaver beskrevet i `Vedtægt for daglig leder´.
Kassereren overtager menighedsrådets sekretærfunktion

Sammenlægning af menighedsrådene
for Skagen og Hulsig sogne.
Den fælles arbejdsgruppe har planlagt afholdelse af menighedsmøder den 25. februar kl. 19, hvor de to sognes
respektive menigheder kan tage stilling til og beslutte
om vi skal oprette fælles menighedsråd i forbindelse
med det kommende menighedsrådsvalg efteråret 2020.

Godkendt
Indstillingen er taget til efterretning

Taget til efterretning.

Taget til efterretning
MR accepterer at følgende midlertidige procedure
kan blive nødvendig:
Kassereren sender referatet til formanden den efterfølgende dag.
Formanden udsender referatet til menighedsrådet
med henblik på mailaccept.
Formanden underskriver på rådets vegne og offentliggør referatet.
Referatet underskrives senest ved næste MR.
Arbejdsgruppen (Kirsten Poulsen, Janus Jensen,
Niels Berthelsen, Arne Waage Beck og Arne Ehrenreich) forbereder en dagsorden for mødet og
planlægger aftenens praktiske forløb.
AWB indkalder til planlægningsmøde.

Tager begge Menighedsmøder beslutning om sammenlægning, bekræftes beslutningen i menighedsrådet, og meddelelse herom sendes til biskoppen inden den 1. april 2020.

5.

Menighedsrådets visionsarbejde
På MR-møde 8/10-19 blev det stillet i udsigt, at menighedsrådet ville indkalde/afholde møde om vores vision,
f.eks. inddragelse af frivillige i sognets forskellige initiativer og aktiviteter.
Nu minder Frivilligudvalget Menighedsrådet om referatet fra oktober og beder os om at sætter en gruppe i gang
med at formulere vores visioner.
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Med udgangspunkt i den eksisterende vision
er der et ønske om at valgte rådsmedlemmer, præster og medarbejdere på en fælles arbejdsdag udmønter og fordeler de arbejdsopgaver, der udløser
mest positiv energi. Hvad er det, man gerne vil
sætte i værk? Hvad er det, man er god til?
Økonomiudvalget berammer en sådan arbejdsdag i
løbet af foråret 2020.
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Provstesyn på alle pastoratets bygninger og kirkegårde
vil finde sted den 7. maj 2020
Dataadgang til personfølsom information.
Menighedsrådet skal hvert år gennemgå og tage stilling
til, hvem der må have adgang til hvilke programmer &
registre, som sognets har adgang til og ansvar for på
DAP.
Samarbejde om kammermusikfestival?
Kulturhus Kappelborg inviterer Kirken og Skagens Museum til et samarbejde om en kammermusikfestival i efterårsferien 2020 og 2021.
Organist Rikke Kursch, som har modtaget henvendelsen, vil forelægge forslaget for menighedsrådet - til behandling og beslutning.
Vendsyssel Distriktsforening holder Årsmøde & Generalforsamling i Bangsbostrand den 24. feb. kl.19.00 med et indlæg om Folkekirkens Liturgi v/ Thomas
Reinholdt Rasmussen, provst i Hjørring.
Tilmelding samles på aftenen.
Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling 2020
Per Faurholdt og Niels Chr. Larsen vil gerne have tilsagn fra indsamlere til at gå ruter den 8. marts om formiddagen mellem kl. 9 og 12.
Menighedsrådsvalget 2020
Kirkeministeriet har nu offentliggjort hovedparten af cirkulærer, skemaer og forordninger.

Til orientering:
Visionen for kirken i Skagen er at være en aktiv
medspiller i lokalsamfundet, der med blik for sognets behov og forventninger udfører sin mission
som en kirke, der – gennem en stor diversitet af
gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle og
alle aldersklasser – tiltrækker og opsøger ikke
alene sognets indbyggere, men også de mange der
årligt gæster Skagen.
Se vedhæftede tidsplan.
Kirkens arkitekt er adviseret.
En korrigeret oversigt udsendes sammen med referatet.

MR er positiv overfor samarbejdet med Kappelborg og Skagen Kunstmuseer og godkender planerne om en koncert i forbindelse med Kammermusikfestivalen i efterårsferien.

Tilmeldte på mødet:
Arne WB
Arne E
Irene H
Man melder sig til Per Faurholt
Eller til kirkekontoret.
Eller på landsindsamlingens hjemmeside

Valgbestyrelsen har været på valgkursus.

Orienteringer
Formand:

12.
13.
14.

Næstformand:
Kontaktperson:
Kirkeudvalget:

15.
16.

Kirkegårdsudvalget:
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Frivilligfest den 25. marts. MR-medlemmer er værter og forventes at være til stede.
Indledende budgetsamråd 25. marts kl. 19.00
(AWB, JS og AE).
Har et godt samarbejde med Anne Klarskov.
Starter på MUS
Præstetavlerne er blev opdateret.
Malene Bach er onsdag eftermiddag den 12/2 i
kirken.
Der er anskaffet nye termokander til Sognehuset.
De hærværksskadede mure på Kapellet er anmeldt
til Forsikringsenheden.

Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

17.
18.

Præstegårdsudvalget:
Andre udvalg
- Aktivitetsudvalg
- Sorggruppe
Medarbejderrepræsentanten:

19.
20.
21.
22.
23.

Kristian Ditlev Jensen:
Lene Ladefoged Fischer:
Niels Berthelsen:
Nyt fra menighedsrådsmedlemmer:

Vandet i den tilbagevendende store vandpyt
overfor Bryghuset bliver sprøjtet op på mur og
mennesker. Der er rettet henvendelse til
Vejdirektoratet med henblik på udbedring.
Den nye kirkegårdsleder sprudler af energi og nye
ideer.
Har møde på torsdag.
Takkede for menighedsrådets omsorg for
medarbejderne.
Skagen kirkes ungdomskor bestående af elever fra
6. klasse og op søges etableret i marts.
Forlagt tjeneste til Tokyo bliver i år kun én gang –
sidst på året.
Havde et par brochurer med fra
provstipræstesamråd.
Har modtaget tak for vores valg af missionsprojekt.
Gudstjenesteplanen for foråret 2020 er næsten klar.
Beslutning vedr. fælles menighedsråd
Regnskab 2019 (mødepligt)

25.

Næste møde: 17. marts 2020 kl. 19.00
Punkter til mødet:
Indleder til næste møde

26.

Eventuelt

-

24.

Anna Svenstrup

Mødet sluttede kl. 20.50
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