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Beslutningsreferat af menighedsrådsmøde nr.

Poul S. Ankersen
x
Hanne Grønne
x
Edith Østergaard
x
Rebecca H. Andersen
x
Yrsa Skjødt Høj
x
Hanne Østergaard x
Mette Bruus
x
Simen Persoons
x
Lykkelisa Garding
x Jan Rømer
x
Frank Grønne
x
Christian Tuemand
x
Mødeleder: Rebecca
Dagsorden:
0
Indledning
Bilag/indstilling
1.
Godkendelse af dagsorden
Punkt 4.5 fastelavn tilføjes
2.
Opfølgning af referat fra sidste møde
Intet
3.
Sager til orientering
3.1
Arrangementer siden sidst
1. december: Adventsfrokost
4. december: SU-middage i Viby
12. december: Afslutning kulturdage
16. december: Æbleskiver på Selmersvej
22. december: Julekoncert
28. december: Juletræsfest
9. januar: Kulturdage ”Vilhelm Bastarden, Bayeux-tapetet og slaget ved Hastings” ved Peter
Sørvad
16. Januar: Aftenhøjskole: Tidl. cykelrytter Jens
Veggerby ”Blind tillid”
(Hanne Ø. og Yrsa)
21. januar: Afslutning med 1. klasserne
22. januar: Spaghettigudstjeneste
23. januar: Kulturdage ”Galge og Bøddel” ved
Steen Ivan Hansen
Strikkeri
Legestue
Babysalmesang
3.2
Arrangementer inden næste møde
13. februar: Kulturdage ”Magt og prestige…” ved
Lisbeth Weidemeier
16. februar: Koncert med Duo Danica
19. februar: Spaghettigudstjeneste
23. februar: Fastelavn
25. februar: Aftenhøjskole i Viby sognegård ”Forbandede yngel” ved forfatter Anne-Cathrine Riebnitsky
26. februar: Konfirmandgudstjeneste
27. februar: Kulturdage ”Krigen på havet” vedBenno Blæsild
Strikkeri
Legestue
Babysalmesang
4.
Sager til Godkendelse
4.1
Estimat af årsregnskab
CT orienterer
Vi forventer at få genetableret de midler provstiet har sat til rådighed.
4.2
Liturgi debat
Rebecca kommer med oplæg.
Det besluttes at vi i 2020 indleder menighedsrådsmøderne med en kort debat, med udgangspunkt i rapporterne om højmesseliturgien. Hanne
Grønne og Rebecca finder emnet til næste møde.

4.3

Præsteansættelse
Foreløbig køreplan

4.4

menighedsrådsvalg

1. Tirsdag den 4. februar kl. 17.15:
Møde med provsten hvor vi taler om profil
for den nye præst
2. Torsdag den 20. februar:
Frist for indsendelse af embedsbeskrivelse
til stiftet
3. Tirsdag den 3. marts: Opslag af stilling
4. Mandag den 23. marts: Frist for indsendelse af ansøgninger
Vi læser ansøgninger den kommende uge
sendt fra stiftet
5. Onsdag den 1. april kl. 17.00: Orienteringsmøde med biskoppen og provsten
6. Prøveprædikener i ugen efter påske – Reserver gerne 4 tidspunkter
7. I april Indstillingsmøde med provsten
(Dato aftales d. 4. februar)
8. Evt. ordination torsdag den 25. juni

I år skal der være valg til menighedsråd, og det er
første gang, at den nye valg-form finder anvendelse.
Der skal således afholdes orienteringsmøde den
12. maj 2020 og valgforsamling den 15. september 2020 i alle sogne.
2-årig funktionsperiode
Menighedsrådets ansøgning om nedsættelse af
menighedsrådets funktionsperiode
til 2 år skal være begrundet og fremsendes til biskoppen senest den 1. marts 2020. Ansøgningen skal være vedlagt en udtalelse fra provsten.
Biskoppens
afgørelse skal foreligge senest den 1. april
2020.
Det besluttes at vi ikke søger om 2. årig funktionsperiode.
Indberetning om antal af medlemmer
Antallet af medlemmer, der skal vælges for
den kommende funktionsperiode, skal indtastes i
Valgsystemet senest den 1. maj 2020. Valgsystemet er åbent
for indtastning af oplysninger fra den 15. april
2020.

4.4
4.5

Udvalg og Funktionspersoner
Fastelavn

5.

Kirkeværge

Gudstjeneste/børnekirke/tøndeslagning som sidste år.
Frivillige: Tuemand, Yrsa, Hanne G. og Frank
Eftersyn på pullerter, de trænger til renovering.
Frank får tilbud på en anden løsning.
Faldsikring i kirken er ok.
Der er lavet ny gulvvarme i køkkenet i mødesalen. Forventes færdigt i uge 6.
Nye låse til præstekontoret.
Kælderdøren er repereret
Maleren har malet køkkenet i underetagen.
Vi afventer tilbud på renovering af Karensmindevej.
Der skal kigges på nye stole til koret, de skiftes
evt. i forbindelse med orgelrensningen.
Der er kommet nye skilte til præstekontoret.
Vi har haft en del fejlalarmer i kirken. Kirketjeneren skal afmelde ordningen hvor vægteren automatisk kommer ud ved fejlalarm.

5.1

kontaktperson

5.2

Kasserer

5.3

Personalerep.

5.4

Udvalg

5.5

Nyt fra præster

6.

Indkomne skrivelser

7.
8.

Næste møde 04.02.20
Eventuelt

9.
10

Eventuelt lukket møde

101 ansøgninger til kirketjenerstillingen.
Vi har ansat Bogi på 32 år, som begynder d. 2.
februar.
Er nu godt i gang med at attestere bilag.
Personalet glæder sig til Bogi begynder.
Kæmpe ros til personalet for deres indsats mens
vi har manglet en kirketjener.
Intet
Edith fortsat sygemeldt.
Emmy Haahr Jensen er konstitueret fra uge 8 og
indtil Edith er tilbage på fuld tid.
Lise tager Ediths konfirmander fra Vestergårdsskolen og konfirmerer dem i Ravnsbjergkirken.
Gudstjenester i skolernes sommerferie flyttes til
kl. 11.00, så præsterne kan tage gudstjeneste kl.
9.30 i Ormslev.
Præsteforeningen vedr. ledig præstestilling
Indbydelse til forårsmøde
Kirkefondet inviterer til møde i Helligåndskirken
Nye vikartakster
Profilmøde med provsten
Lykkelisa holder barselsorlov og suppleanten indkaldes fremover.
Vi har brug for flere frivillige til spaghettigudstjeneste.

