Skibet den 27-02-16

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i kirkehuset
Fraværende: Kathrine Jørgensen, Erik G. Rasmussen

Dagsorden:

Beslutninger:

1. Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 4.3, 7.4, 11.3, 11.4, 11.5 & 12.2
tilføjedes.

2. Meddelelser fra formanden
1. Dagsorden for menighedsmøde

Dagsorden blev fremlagt og godkendt.

07.10.2015.
2. 07.09 Vejle provsti: Nyhedsbrev fra

Nyhedsbrev modtaget.

diakonipræsten.
3. 15.09 Vejle provsti: Rammer vedr. budget Driftsramme modtaget fra Vejle Provsti.
2016.

3. Afholdte møder
1. 10.08 Stiftsmøde

Ulrik orienterede om mødet.

2. 26.08 Budgetsamråd

Hans orienterede om mødet. Der var en vis
diskussion omkring væksten i
fællesudgifterne, samt om hvorvidt
opsparing i Frie Midler med rimelighed kan
modregnes i Driftsrammerne.

3. 10.09 Møde med Leif Arffmann.

Hans orienterede om mødet. Det blev
bekræftet, at sognets kapital kan anvendes i
forbindelse med fremtidig renovering af
Kirken.
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4. Meddelelser Sognepræsten
1. Opfølgning på temadag og visionspapir.

Ulrik har efter temadagen opdateret
Visionspapiret.
Ulrik orienterede om anvendelsen af de

2. Brug af midler i hyttebyen.

tildelte midler.
3. Applaus traditioner i Kirken

Ulrik skriver forslag til notits til Kirkebladet
om afklaring af Skibet Kirkes kultur for
applaus ved henholdsvis kirkelige
handlinger og koncerter.

5. Meddelelser Kontaktperson.

.

1. Orientering fra det daglige.

Poul-Jørn orienterede. Det daglige
samarbejde fungerer fint.

2. Koordinering af frivillige, frivillighedsliste.

Det blev vedtaget, at der skal speedes op
på kontakt til nuværende og potentielle
frivillige med henblik på at få forstærket den
reelt aktive base af frivillige. Medlemmer af
Menighedsrådet vil ringe rundt til
personerne på frivillighedslisten.

6. Meddelelser Kirkeværgen

Ingen meddelelser

7. Sager til behandling
1. Udarbejdelse af projekt for indvendig

Det blev besluttet, at Kuno Melbye bliver sat

istandsættelse af kirken.

i gang med at udarbejde projektforslag.

2. Anmodning om reservation af gravsted.

Ansøgeren fremlagde baggrund og
argumentation for sin anmodning på mødet.
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Menighedsrådet drøftede herefter
anmodningen og diskuterede muligheden
for at afvige fra normal praksis i henhold til
kirkegårdsvedtægterne. Der var ikke
enighed i Menighedsrådet, som herefter
skred til afstemning. Afstemningen faldt ud
med 4 stemmer for (Ulrik, Poul-Jørn, Anne
og Knud Erik) og 4 stemmer imod (Hans,
Inger, Grete, Birthe) hvorefter Formandens
stemme blev udslagsgivende. Herefter var
der flertal imod at imødekomme
anmodningen. Menighedsrådet besluttede
dog, at Ansøger ved sin død skal have ret til
at blive begravet i det nærmeste ledige
gravsted i forhold til den oprindeligt ønskede
placering. Hans og Inger skriver forklarende
brev til Ansøgeren.

Det blev vedtaget at acceptere overslaget.
3. Overslag vedr. beslag på ny kirkedør.
4. Støtte til Jul i Fællesskab

Ansøgning er modtaget. Det blev vedtaget
at indsamling Juleaften skal gå til Jul i
Fællesskab. Menighedsrådet topper det
indsamlede beløb op til 3.000 kr.

8. Kasserer.

Menighedsrådet bemyndiger
Budgetkoordineringsudvalget til på deres
møde den 29. september at godkende
budgettet for 2016.

9. Præstegårdsudvalget.
1. Rengøring i offentligt kontor og toilet i

Ulrik er bemyndiget til at ansætte medhjælp.

Præstegården.
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10. Kirkegårdsudval get.
1. Orientering vedr. kirkedøre.

Ikke yderligere at tilføje.

11. Kirkelivsudvalget
1. Frivillighedsfest 06.11.2015

Se under punkt 11.5.

2. Adventsaften 02.12.2015.

Der er fundet en række frivillige der gerne vil
stå for arrangementet.

3. Orientering om entrépriser til julekoncerter Der blev givet tilslutning til, at der til
i 2015 & 2016.

koncerten i 2015 kan tages en entrépris på
50 kr. og i 2016 en pris på 100 kr.

4. Koncertbudget 2016

Der blev givet principiel godkendelse til, at
Kirkelivsudvalget kan arbejde videre med
koncertbudgettet for 2016. Herunder en
ramme for en eventuel underskudsgaranti
vedrørende Julekoncerten på 10-15.000 kr.

5. Flytning af Frivillighedsfest

Flyttes til 5. februar. Invitationer sendes ud i
november.

12. Kommunikationsudvalg

.

1. Facebook.

Poul-Jørn fremlagde oplæg omkring
Facebook. Oplægget vil blive taget op på
næste møde i Kommunikationsudvalget.

2. Hjemmeside

Menighedsrådet bemyndigede
Kommunikationsudvalget til at vælge en
løsning som kan administreres af Kirke- og
Kulturmedarbejderen.
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13. Eventuelt.

Ingen punkter.

14. Godkendelse af referatet.

Godkendt

Hans Cordius

Anne Kragh

Poul-Jørn Linnebjerg

Birthe Lind

Knud Erik Arentsen

Kathrine M. Jørgensen

Grete Kroll Kristensen

Inger Ussing

Ulrik Overgaard
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