Skagen Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Henrik Bang-Møller, Lene Ladefoged Fischer

Bilag: Budgetforslag 2019, inkl.

Per Faurholt – Annette Jørgensen gik kl. 20. 20

Målsætning- og vision-tekst

Fraværende:
Indleder: Lars-Christian Thorvil
Dagsorden:

Beslutning:

1.

Godkendelse
af dagsorden
.

2.

Budget 2019
Gennemgang og godkendelse af budgettal
og målsætninger.
Økonomiudvalget indstiller budgettet til
k
menighedsrådets
godkendelse.

Kassereren gav en meget positiv melding og hilsen fra sit
besøg i dag hos Jørgen Steen.
Princippielt: MR er ikke tilfreds med, at vi for tredje år i træk
skal have tildelt et meget beløb mindre end tidligere år.
Kassereren gennemgik sammenhængene i budgettallene – vi
kan ikke klare større besparelser.
Målsætningen omfatter opgaverne forbundet med opgaverne
i forhold til ’Sommerlandet’
Budgettet blev godkendt af menighedsrådet.

Sognets administration er efter en lidt
vanskelig begyndelsen v/ Jørgen Steens
sygefravær sikret på et fint niveau.
Der er indgået aftaler med Brønderslev
kirkekontor om lønindbereting og bogholderi. Vores aftaler om opgaveløsninger
for Hulsig, Raabjerg og Jerup passes også i
Brønderslev. Afregning for arbejdet skal
ske fra Skagens kasse.
Kassereren betaler regninger og holder
orden på skrivebordet; kontaktpersonen er i
funktion i forhold til personalet.
Formanden og de to nævnte sørger for, at
administrationen er funktionsduelig.
Kirken i Sommerlandet - Marianne
Houmøller vil besøge Skagen 8. - 10.
august i forbindelse med projektet, som 3
stifter har iværksat.
Menighedsrådets rolle(r) i projektet er ikke
specifikt omtalt i artiklerne på Aalborg
Stifts hjemmeside.
Kirkekaffe efter hver højmesse?
Økonomiudvalget ønsker at menighedsrådet skal tage stilling til om det lader sig
gøre – har vi et tilstrækkeligt antal
frivillige, som kan stå for opgaven?

Mest orientering fra formand

3.

4.

5.

Marianne Houmøller kontakter forskellige MRmedllemmer for at få mulighed for at danne sig et
indtryk af forhold/vilkår for vores kirke i sommerlandet.

Formålet: skabe rum for sammenkomst for deltagerne
efter højemessen – MR er positiv over for ideen
Kan frivillige-udvalget klare bemandingen?
Tilbagemelding her fra afventes.

Orienteringer
Formand:
6.

MR 2018.06.12 Dagsorden

Kort orientering fra årsmødet på Nyborg Strand – alt i
alt fredsommeligt: kritik af IT-kontoret fremført.
Studietur til Thisted – program er ikke aftalt –
deltagelse af MR-medlemmer uafklaret – dato fastsat til
27. september – på næste MR-møde.
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7.

Næstformand:

Kirkegårdsudvalget

Det overvejes at etablere lys over den østlge del af
kirkerummet (v/stolene). Der ansøges forsat om støtte
fra fonde til alterbord-projektet
Indtil nu 17.000 besøgene i kirken (krydstogtskibe!)
Før der flyttes rundt på bordene skal udvlaget inddrages
Intet

Præstegårdsudvalget

Der arbejdes efter registreringerne fra synene.

Kirkeudvalget
8.

9.
10.

Andre udvalg
- Aktivitetsudvalg
11.
- Udsmykningsudvalg
- Sorggruppe
Henrik Bang-Møller
12.

Møde på fredag
Indkøbte ting er undervejs.
Gruppen forbereder efterårets indsats
Lægmandslæsninger ved højemesserne er startet i maj,
skal evalueres efter sommerferien.
Ældre-udflugt på torsdag – 2 busser (mødetid: 8.40)
Demensgurdstjeneste afholdt – en fin oplevelse.
-

Per Rasmussen
13.
14.
15.
16.

Lene Ladefoged Fischer
Kontaktperson / Daglig leder
Punkter til næste møde

17. Næste møde: 14. aug. 2018 kl. 19.00
18. Indleder til næste møde
19.

Eventuelt

Ref. AWB

Der er holdt AMO-møde i dag, næste gang i sptember.
Fokusmødet (personalehåndbogen)
Studietur til Thisted

Benedicte Raaberg-Møller

Dagsorden findes kirkens web foruden i bibliotek
og i våbenhus – tilsvarende vedr. referat.
Mødet sluttede kl.

Arne Ehrenreich

Oskar Schmidt

_______________________
Arne Waage Beck

Lars-Christian Thorvil

Benedicte Raaberg-Møller

Irene Hjortshøj

Lene Neumann

Annette Jørgensen

Anna Svenstrup

Niels Christian Larsen

Anette Smith Schou

Per Faurholt
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Gitte Carlson

Henrik Bang-Møller

MR 2018.06.12 Dagsorden

Per Rasmussen

Lene Ladefoged Fischer
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