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Referat af Menighedsrådsmøde
torsdag d. 11. april 2019
Tilstede: Bea Nielsen, Bente Christoffersen, Anne Gjelstrup, Jørgen P. Philipsen, Jens
Peter Petersen, Dorte Lønborg Friis, Lydia Thygesen, Midori Fischer, Johan Eriksson,
Else Jensen, Birgit Hagested, Niels Christian Poulsen, Lene Skovmark, Anne Dorthe
Sunke (medarbejderrepræsentant).

Fraværende med afbud: Rose Marie Tillisch, Marianne Mulnæs, Birthe Petersen, Lars
Riber Broberg, Jan Kjellerup Olesen.
Pkt.:
1.

Emne:
Godkendelse af dagsordenen

Referat
Godkendt

2.

Orientering fra formanden,
kontaktperson og kasserer

Den nye kandidat til præstestillingen har
modtaget valget, vi afventer Stiftets
afgørelse. Der kan gå tre til fire uger før
vedkommende kan ordineres. Den nye
kordegn præsenteres og hun starter d. 16.
april.
Der er skaffet en ny ”maddame” til at lave
mad til Ulvetimer.
Den nye ferielov giver udfordringer til
budgettet. Forsikringerne stiger, og
udgifter stiger der til pensionerne.

3.

Verserende sager

Udgår

4.

Strandmarkskirkens målsætning

Der indsamles input og formanden vil
komme med et nyt forslag til
målsætningen på næste møde.

5.

Kirkesølvet

Dele af det nuværende kirkesølv skal
fornyes – udvalget anbefaler, at kalken
med klokkerne udskiftes og to nye kander
anskaffes. Det anbefales at dåbskanden
bliver restaureret.
Udvalget går videre med arbejdet og
kommer med et budget, som sendes til
godkendelse i rådet.

6.

P-pladser

7.

Udvalgenes og præsternes
budgetønsker (fra årshjulet)

8.

Gensidig orientering, den gode
historie og evt.

9.

Oplæsning af beslutningsprotokol

For referatet,
Annemarie Teuber, kordegn

Kirkeværgen bedes holde møde med
Centeret ang. P-pladser. Desuden bedes
han undersøge priser om skilte til vores
egen P-plads.
Deadline om to uger.

Provsten holder gudstjenesten 2.
påskedag. Præsterne har forslag til
fordeling af lokaler og Rådet godkender.
Den nyanskaffede påskedug kommer til at
ligge hele påsken.
Relieffer fundet frem og skal på som punkt
næste møde.
Næste MR- møde flyttes d. 16. maj
Præsterne er belastet af sygdom og
fravær og har meget travlt. Det anbefales
at de taler med provsten.
Generalforsamling i Menighedskredsen
har lavet vedtægtsændringer så den
nuværende formand kan fortsætte. Flere
udflugter er planlagt.

