Referat
Menighedsrådsmøde nr. 4
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.45-21.30 i Sognegården

Til stede:
Anna Bojsen-Møller, Anne-Grete H. Jensen, Anni Severinsen, Bjarne H. Christensen, Hanne M.
Houkjær, Henrik Falkenskov, Karen M. T. Viholm, Knud Høgsberg, Knus Moos, Luis F. R. Perillo,
Poul Wandahl, Rie B. Vestergaard, Ole B. Horsholt, Susanne K. Madsen
Medarbejderrepræsentant: Bjørn Dinesen.
En særlig velkomst til Daniel, der p.t. er i praktik ”som præst”

Referat
1. Referent ifølge liste: Knud Moos
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt,- dog indsættes et pkt.5.5. , ved Anna Bojsen-Møller
3. Evt. kommentarer til referat af mødet af 8/2-2017
Ingen kommentarer.
4. Dialogpunkt ’Ekskluderende og inkluderende fællesskaber’. Der er afsat 30 minutter til dialogen
v.Karen Trolle Viholm og Anni Severinsen
Dette dialogpunkt blev åbnet op med en grundig introduktion til emnet det gode fællesskab,der blev peget på nogle kriterier, som enten kan begrænse eller skabe fællesskaber.
Efterfølgende var der samtaler omkring det gode fællesskab i og omkring Risskov Kirke.
Til næste MR kommer der en opsamling af de forskellige overvejelser.
På næste MR er dialogpunktet `Folkekirken som kulturbærende institution`. V. Bjarne H.
Christensen og Hanne Marie Houkjær
5. Filip Møller fra Filips Sten- og billedhuggeri introducerer ideerne bag projektet genbrugssten v.
Bjørn Dinesen
Filip Møller gav en udførlig og illustrativ orientering om, hvilke intentioner og kvalitetskrav der
ligger bag projektet, og han viste nogle eksempler på genbrug, som skal medvirke til at højne
kirkegårdskulturen. Mange gamle gravstene består i øvrigt af fornem granit, som efter
behandling fint kan genbruges.

5.5. Anna Bojsen-Møller går på pension, og ønskede i den anledning at sige tak for et mangeårigt
samarbejde med menighedsråd, og understregede betydningen af, at man som hospitalspræst
deltager i menighedsrådets arbejde.
Der afholdes afskedsgudstjenester søndag d. 26/3 kl 10.00 i Risskov Kirke og torsdag d. 30/3
kl 19.00 i Hospitalskirken.
6. Vedtagelse af forretningsorden for menighedsrådet v. Rie Vestergaard
Forretningsorden godkendt.
7. Godkendelse af regnskab for 2016 v. Knud Høgsberg/Rie Vestergaard
Det fremlagte regnskab blev gennemgået hvad angår hovednøgletal, og konklusionen var, at
året er gået godt,- der er intet udestående, og resultatet af drift udviste et overskud på
606.910,37 kr. Resultatet skyldtes flere forhold, som er forklaret i anmærkninger til regnskab.
MR godkendte årsregnskabet 2016 med mrk: ”Risskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 41854715,
Regnskab 2016, Afleveret den 08.03.2017 13:20”
Ved næste MR afsættes god tid til at gennemgå principperne bag budgetlægning, - forskellige
hovedkategorier med dertilhørende kontoplan og mekanismerne bag. Ved Knud Høgsberg.
8. Orientering om konfirmationsforberedelse ved præsterne
Orientering om ideer, intentioner og organiseringer af konfirmandforberedelse i ved Risskov
Kirke. Præsterne planlægger sammen, konfirmanderne møder de tre præster, der startes med
fælles andagt i kirken – ofte ud fra fortælling fra evangeliet. Undervisning er ofte tematisk, fx
”fællesskab” og ”påske”. Tilgangen er fortællende, med en blanding af bibelske fortællinger og
hverdagsfortællinger.

9. Orientering om renovering af Skolevangs alle 72 ved Ole Bjerre Horsholt
Den fremsendte ansøgning om renovering er ikke blevet imødekommet. Ole Bj.Horsholt og Rie
B. Vestergaard afholder møde med arkitekten.
10. Beslutning om forvaltning af udtaleret i forbindelse med ansættelse af hospitalspræst v. Rie
Vestergaard
MR besluttede at afstå fra at benytte sig af sin udtaleret.
11. Valg af byggesagkyndig v. Ole Bjerre Horsholt
Sv. Aage Mølgaard blev valgt som byggesagkyndig for en etårig periode.
12. Udtalelse om behov for en uddannelse for frivillige i Århus Stift v. Rie Vestergaard
Punktet udsættes

13. Kaffen efter gudstjeneste v. præsterne
Punktet udsættes
14. Evt.
MR var imødekommende over for et forslag om at frivillige påtager sig opgaven med at
arrangere en sognetur til Løgumkloster. Der bliver tale om egenbetaling. Evt kan der gives et
transporttilskud.

