Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 14. april 2020 kl. 19.00 – digitalt via zoom.us
REFERAT
Der er desværre ingen Fællesspisning, når det er et digitalt møde!
Afbud: Lene L. Fischer, Kirsten Poulsen (formand for

Bilag:

præstegårdsudvalget)

Regnskab 2019
Orientering til menighedsrådet

Indleder: Udgår

1.

Dagsorden:
Godkendelse
af dagsorden
.

Beslutning:
Godkendt.

Regnskab 2019
Økonomiudvalget har gennemgået regnskabet inkl.
’forklaringer til regnskabet’ på side C-1
Regnskabet indstilles til godkendelse i MR

Godkendt.

2.

Regnskabet kunne ikke afleveres i økonomiportalen på rådets videomøde den 14. april,
grundet en postering på kr. 19.619, der var
bogført som en primopostering, men rettelig
skulle have været en re-postering. Denne ompostering er lavet den 16. april og har ingen
indflydelse på regnskabets resultat.
Skagen Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
41012528, Regnskab 2019, Afleveret d. 16-042020 10:24

Sammenlægning af menighedsrådene
for Skagen og Hulsig sogne.

3.

4.

5.

6.

Menighedsmøderne i Skagen og Hulsig traf enstemmige beslutninger om sammenlægning
Derfor skal Menighedsrådet nu bekræfte menighedsmødets beslutning.
Provst og biskop skal inden den 19. april 2020
have meddelelse om, at der bliver etableret fælles menighedsråd ved menighedsrådsvalget i
kommende efterår.
Menighedsrådets vision
Tidspunkt og form er ikke fastlagt, og begrænsningerne for fysiske møder nødvendiggør udsættelse til
efter sommeren.
Kirke- og Kulturmedarbejderen arbejder sammen
med Anette Schou indtil videre.
Dataadgang på DAP
Oversigt er bilagt – orienteringen.
Formand og kasserer får adgang til sognets e-bokse
- Erhverv.
Ansættelsesudvalget har sammen med personalekonsulent Anni Sloth planlagt samtaler med ansøgere til stillingen som Daglig Leder.
Vedr. ny kirketjener: Økonomiudvalget foreslår et
udvalg bestående af: formand, kontaktperson, kasserer og Thomas Andersen (med personalekonsulent Anni Sloth på sidelinjen).
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Menighedsmødets beslutning bekræftes og
et enigt menighedsråd godkender sammenlægning af Hulsig og Skagen menighedsråd til ét fælles menighedsråd med virkning fra menighedsrådsvalget 2020.
Formanden meddeler beslutningen til provsti og stift.

Lørdag den 29/8 var fastsat som mulig mødedato, men må opgives da der er flyttet en
konfirmation til denne dag.

Taget til efterretning.

Til orientering.

Det foreslåede ansættelsesudvalg blev udvidet med Niels Berthelsen.
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7.

Budget 2021 - vi må forudse at få ligningsmidler,
nødvendige for at drive sognets aktiviteter.
Derfor skal udvalg, der har ønsker ud over den almindelige drift, søge særskilt om dette. Udvalgsformændene skal senest den 1. juni, og gerne før, aflevere sådanne ønsker sammen med en indhentet tilbudspris til kassereren.

Formand:

8.

9.

Næstformand:
Kontaktperson:

Opfordring til udvalgsformændene.
Medarbejdere kan henvende sig til de respektive udvalgsformænd eller ledere med
konstaterede behov.

Orienteringer
Der blev henvist til de vedhæftede orienteringer, hvor det især bemærkes, at orienteringsmødet vedrørende valg til menighedsrådet er flyttet til den 9. juni.
En ekstern aktør havde forespurgt om mulighederne for at afholde en koncert i kirken i begyndelsen af 2021. Hertil udtrykte
menighedsrådet en overvejende positiv
holdning, så længe man respekterer rummets særlige karakter.
Intet.

13. Præstegårdsudvalget:

Medarbejderrepræsentantens sædvanlige
møde med orientering fra
menighedsrådsmødet til medarbejderne må
denne gang udsendes som mail.
Der er udsendt en påskehilsen til
medarbejderne med tak for deres
anstrengelser for at holde kirkelivet i gang.
For tiden holdes der kalendermøde en gang
om ugen via Skype.
På seneste kalendermøde var der blevet
givet udtryk for et ønske om en form for
forventningsafstemning mellem
menighedsråd og medarbejdere. Som
situationen er for tiden, må det være en
opgave, der ligger på kontaktpersonens
skuldre.
Det nye alterbord vil nok ikke blive indviet
pinsedag.
Vinduerne i kirkerne bliver gennemgået
med hensyn til udtørret kit og revnet glas.
En nye ring-lysekrone over døbefonten er
bestilt til levering i august.
Der holdes fysisk udvalgsmøde torsdag
den 19. april i Sognehuset.
Til mødet er der udsendt en del læsestof.
Intet.

Andre udvalg
14. - Aktivitetsudvalg
- Sorggruppe

Der arbejdes på at finde nye kontakter og
nye arrangementer.
Intet.

10.

Kirkeudvalget:

11.

Kirkegårdsudvalget:

12.
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Medarbejderrepræsentant:

16. Kristian Ditlev Jensen:

Der blev udtalt en tak for kontaktpersonens
meddelelser til medarbejderne.
Intet.

17. Lene Ladefoged Fischer:

-

15.

18.

Niels Berthelsen:

Intet.

Nyt fra menighedsrådsmedlemmer:

Nils Christian Larsen: Ros til de
medarbejdere, der har produceret
gudstjenester på Facebook.
Rikke Kursch: Anne Klarskov mangler
stof til Kirkesiden. En idé kunne være, at
menighedsrådsmedlemmer skrev et stykke
om det at være i menighedsrådet – om
hvilken god menig, det giver.
Evaluering af det stoleløse kor.
Status på nyt alterbord.
Nyt fra ansættelsesudvalgene.
Udmelding af driftsrammen for 2021.
Budget 2021.
Anna Svenstrup.

19.

Næste møde: 12. maj 2020 kl. 19.00
Punkter til mødet:

20.

21. Indleder til næste møde
Eventuelt

22.

Der blev spurgt til hvorvidt der kom flere
gudstjenester på Facebook.
Svaret var: Måske.
Mødet sluttede kl. 19.57

I zoom-mødet deltog:
Oskar Schmidt, Arne Waage Beck, Lars-Christian Thorvil, Irene Hjortshøj, Lene Neumann, Annette Jørgensen, Anna Svenstrup, Niels Christian Larsen, Anette Smith Schou, Per Faurholt, Kristian Ditlev Jensen, Niels Berthelsen, Arne Ehrenreich (ref.), Rikke Kursch og Jørgen Steen.
Benedicte Raaberg-Møller deltog over en telefonlinje.
Underskrevet på vegne af menighedsrådet i henhold til bekendtgørelse om mulighed for fravigelse
af regler om møder i menighedsråd m.m. nr. 373 af 05/04/2020.

________________
_________________
Arne Waage Beck, formand
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