Skibet den 26-05-16

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 19. maj. 2016 kl. 19.00 i kirkehuset
Fraværende: Kathrine M. Jørgensen, Birthe Lind.

Dagsorden:

Beslutninger:

1. Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 4.6, 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9 tilføjedes.
Punkt 4.3 flyttes til punkt 7.9.

2. Meddelelser fra Formanden

Ingen.

3. Afholdte møder

Ingen.

4. Meddelelser Sognepræsten
1. Evaluering konfirmationer

Megen ros modtaget. Også til brugen af
vores egen sanger som solist.

2. Gudstjenesteplan 2. halvår 2016

Gudstjenesteplan ligger klar. Juleaften
planlægges afholdt i Hallen.

3. Orientering vedr. salmebogstillæg

Flyttes til punkt 7.9.

4. Orientering om afholdelse af

Ulrik orienterede.

reformationsjubilæum
5. Indsamling i kirken

Poul-Jørn orienterede om forespørgsel om
sognets indsamlingsprocedurer modtaget
fra Provstiet.

6. Møde med bedemænd.

Mødet er udsat til 29. september kl. 10.

5. Meddelelser Kontaktperson
1. Orientering fra det daglige

Forslag til temadag i august fremsat på
seneste medarbejdermøde: 1. Gennemgang
af Skibet Kirkes historie samt 2. Oplæg om
kirkegårdskultur.
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6. Meddelelser Kirkeværgen
1. Endelig godkendelse af kirkedøre

Endelig godkendelse er modtaget.

Optælling af aktive og ledige gravpladser er
foretaget og indsendt til Provstiet.
7. Sager til behandling
1. Køb af trommesæt, kr. 10.000

Bjørn og Jesper skal undersøge muligheder.
Der blev bevilliget et rammebeløb på 10.000
kr. inkl. Moms.

2. Varmestyringsanlæg i kirken, kr. 81.000

Der er behov for udskiftning af det
eksisterende anlæg. Der er indhentet
prisoverslag hos håndværkere, som er
inkluderet i seneste prisoverslag til
istandsættelsen af kirken. Menighedsrådet
godkendte, at varmestyringsanlæg kan
indgå i istandsættelsen af kirken.

3. Udskiftning af lydanlæg

Det blev besluttet at gå videre med
projektet. Der skal udarbejdes et konkret
forslag, som også tager hensyn til det
visuelle indtryk i forhold til kirkerummet.

4. Ekstrabevilling til messehageler

Der blev bevilliget op til 40.000 kr. til
færdiggørelse af messehagelerne. Beløbet
tages fra de frie midler.
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5. Fuldmagtsforhold

Det blev på forrige menighedsrådsmøde
besluttet, men fejlagtigt ikke ført til protokol,
at: Driftskontoen: Bente Loft Nielsen har
fuldmagt og Poul-Jørn har Kiggeadgang.
Kontiene i Sydbank og Jyske Bank: Hans og
Anne er hver for sig tegningsberettigede.

6. Fastsættelse af medlemstal for

På baggrund af folkekirke-medlemstallet i

Menighedsrådet for kommende

sognet vil der i den kommende periode

funktionsperiode.

være op til 8 medlemmer af
menighedsrådet.

7. Supplerende arbejder vedrørende P-plads I forbindelse med udskiftning af hæk er der
behov for udskiftning af trappe. Endvidere er
og kirkegård.
der behov for forbedring af afvanding i
materialegården. Samlet pris ca. 12.500 kr.,
som kan rummes i den hidtidige bevilling.
Det blev vedtaget at iværksætte de
foreslåede arbejder.
8. Kontrakt med Frobenius.

Hans bemyndigedes til at underskrive
kontrakt.

9 Brug af Salmebogstillæg

Ulrik bemyndigedes til at anvende det nye
salmebogstillæg i forbindelse med
gudstjenester. Ulrik bemyndigedes til at
overveje og eventuelt indkøbe op til 50
tillæg.
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8. Kasserer

Poul-Jørn orienterede om processen med
overgang til ny regnskabsføring. Tingene
går som planlagt og forventet.

9. Præstegårdsudvalget
1. Syn afholdt den 13.05

Syn afholdt. Diverse småting skal udbedres.
Endelig synsrapport er endnu ikke
modtaget.

10. Kirke- og kirkegårdsudvalget
1. Orientering om indvendig istandsættelse

Samtlige nødvendige tilladelser er modtaget

af Kirken.

og kirkens kapitaler er frigivet. Budget er
modtaget fra Kuno Melbye. Budgettet
beløber sig til 2.438.675 kr., hvilket er ca.
100.000 kr. lavere end oprindeligt anslået.

2. Adgangsplan til nøgleskab

Punktet er allerede behandlet på
menighedsrådsmødet i marts. Det blev
indskærpet, at udestående nøgler som ikke
er omfattet af adgangsplanen, skal
indhentes. Hans tager initiativ til
indhentning.

3. Syn afholdt den 13.05

Syn afholdt. Diverse småting skal udbedres.
Endelig synsrapport er endnu ikke
modtaget.
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4. Orientering vedr. ændring af skel

Provstiet vil ikke tillade, at jordstykke afstås
mod dækning af omkostninger. Det
undersøges, hvorvidt problemstillingen kan
løses med en tinglysning. Alternativt må der
laves en handel baseret på en
ejendomsmæglervurdering.

5. Udlån af kirkehus den 18.06

Inger Ussing er kontaktperson.

11. Kirkelivsudvalget

Ingen bemærkninger.

12. Kommunikationsudvalget

Ingen bemærkninger.

13. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

14. Godkendelse af referatet
Hans Cordius

Anne Kragh

Poul-Jørn Linnebjerg

Birthe Lind

Knud Erik Arentsen

Kathrine M. Jørgensen

Grete Kroll Kristensen
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Inger Ussing

Ulrik Overgaard

Side 6 af 6

