Skibet den 18-04-13

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset
Fraværende: Christina.

Dagsorden:

Beslutninger:

1. Bemærkninger til dagsordenen

1. Ingen bemærkninger

2. Meddelelser fra Formanden.

2. 1 Alle har modtaget stemmeseddel.

1. Bispevalg, afstemning.

2.2. Christian, Poul-Jørn og Hans deltager

2. Møde med provstiudvalg 29.04 kl. 19.00. 2.3. Hans, Poul-Jørn og Ulrik deltager.
3. Bispevielse 12.05 kl.14.00.

2.4. Charlotte og Brian orienteres om kurset.

4. Kursus for læsere i gudstjenesten.

2.5. Der er 7 tilmeldte. Fælleskørsel fra

5. PR- kursus 18. april

Kirkehuset kl. 16.15.

6. Lektiecafé

2.6. Forældrebestyrelsen på Skibet Skole
har fået tilbudt den store sal til lektiecafé
under lærer-lock-out, og de vil vende
tilbage, hvis det bliver aktuelt.

3. Afholdte møder

3.1. Inger, Erik og Hans deltog. Temaet var

1. 20.03 Kirkegårdskonference Nyborg.

”Kirkegården for alle”.

2. 20.03 Budgetsamråd Jelling.

3.2. Poul-Jørn og Inger deltog. Ulrik
undersøger kravene omkring indberetning af

3. Repræsentantskabsmøde for ungdomspræsten Skibet

antal konfirmander til provstiet til beregning
af tilskud og beder fremover
præstesekretæren om at indberette dette.
Personalet får i opdrag at drøfte
mulighederne for at fordele
kirketjeneropgaverne ved koncerter og
foredrag på det øvrige personale for at
spare gravens timer.
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3.3. Jakob blev valgt som suppleant.
4.1. Frivillig hjælp:
Alle møder en time før handlingens start:

4. Meddelelser Sognepræsten
1. Konfirmationerne, herunder hjælp til

St. Bededag, fredag den 26. april
Opsyn i kirkehuset: Anne (9.30)+Anne
(11.30)

konfirmationerne.
2. Evaluering af påskens aktiviteter.

Parkering: Poul-Jørn(9.30)+ PoulJørn(11.30)

3. Orientering om revideret liste over

Flag kl. 18:00: Poul-Jørn
organistvikarer.

Lørdag, den 27. april

4. Orientering fra kunstudvalget omkring
forsikring af udstillede kunstværker i
kirkehuset.

Opsyn i kirkehuset: Birthe (9.30)+ Birthe
(11.30)
Parkering: Christian Madsen (9.30)+
Christian Madsen (11.30)
Lørdag, den 4. maj kl. 10:00
Opsyn i kirkehuset: Inger
Parkering: Hans

4.2. Godt at passionsspillet lå i en
selvstændig handling efter højmessen. God
deltagelse ved begge handlinger.
Palmesøndag fik vi ikke lov til at synge og
sidde ved samme bord på Haraldskær. Det
foreslås, at vi næste år forsøger at holde
fællesspisningen i Kirkehuset.
Langfredag fungerede godt. Godt at
inddrage musik.
Applause under handlingerne betragtes som
upassende. Musikerne orienteres forud om
dette, ligesom det bør nævnes i
introduktionen.
Påskedag oplevedes som god.
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2. påskedag oplevedes som god. Det kan
dog overvejes at koordinere ekstratiltag med
musiske indslag
Ulrik komme med et forslag til
4.3. Listen er revideret, med henblik på en
god musikalsk opbakning, når vi bruger
vikarer.
4.4. Udstillede kunstværker er dækket af
folkekirkens fællsforsikring.
5. Meddelelser Daglig leder.

5.1. Næste personalemøde afholdes 17.

1. Orientering fra det daglige.

april.
Der er ansat en person i 4 ugers
jobprøvning frem til den 29. april.
2. maj begynder en person i en 13 ugers
aktiveringsordning.
Poul-Jørn opdaterer listen over medlemmer
af de forskellige udvalg.

6. Meddelelser Kirkeværgen

En sag om modtagelse af et lokal historiskt
gravminde er blevet imødekommet.

7. Sager til behandling

7.1. Udsættes

1. Indkøb af computer til projektor

7.2. Tilbud på projektor til Kirkehuset kr.
41375 inkl. moms godkendes.

rammebeløb kr. 5000.

Et flertal støtter op om, at Hans søger stiftet

2. Indkøb af projektor til kirkehus. Bilag

om tilladelse til at sætte en projektor op i
vedhæftet

kirken.

3 Vedtægtsændring i kirkegårdsvedtægt
bilag DAP, vedtægt vedhæftet.
4. Regulering af takster for udleje af

Inger ønsker ikke, at der skal installeres en
fast projektor i kirken.
7.3. Vedtægtsændringen blev vedtaget.
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kirkehus.

7.4. Leje af Kirkehuset forhøjes med 100 kr

5. Ansøgning til Vejle provsti om anvendel-

med virkning fra 1. maj 2013. Dette gælder
alle de tre forskellige typer arrangementer.

se af midler fra udsmykningsfonden til
7.5. Messehagelgruppen gives i opdrag at
messehagelprojektet.

udarbejde en mere udførlig præsentation af
projektet og dets budget.
Desuden foreslås det, at der rettes
henvendelse til Henrik Skoven med henblik
på hjælp til ansøgning af fondsmidler til
projektet.

8. Kasserer

8.1. Regnskabsrapport godkendt

1. Regnskabsrapport pr. 31.03.2013.

8.2. Kvartalsrapport godkendt med

2. Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

beskrevne rettelser.

3. Ompostering vedr. regnskab 2011.

8.3. Christian gjorde rede for
omposteringen.

9. Præstegårdsudvalget.

Udvalget har godkendt mindre beløb til
løbende vedligehold, mens større arbejder
er udskudt til præstegårdssynet.
Der arbejdes på en opsigelse til Tovgaard
for brugen af staldbygningen og en
lejekontrakt til hans brug af den røde
maskinbygning.

10. Kirke- og kirkegårdsudvalget

Provstiet er anmodet om brug af yderligere

1. Orientering om ansøgning til Vejle Provsti op til 100.000 kr. af kassebeholdningen til
financiering af udvidelsen af P-plads.
om finansiering af udvidelse af p-plads.
Syn på kirke og præstegård finder sted 29.
maj. Der begyndes i præstegården.
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11. Kirkelivsudvalget

Sankt Hans arrangementet er på plads.

1. Orientering om arrangement Skt, Hans
12. Kommunikationsudvalg
13. Eventuelt
14. Godkendelse af referatet.
Hans Cordius

Anne Kragh

Poul-Jørn Linnebjerg

Birthe Lind

Christina Silkjær

Jakob Kragh

Grete Kroll Kristensen

Inger Ussing

Ulrik Overgaard
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