Referat
Menighedsrådsmøde nr. 28
Onsdag den 14. aug. 2019 kl. 18.45-21.30 i sognegården

Til stede:
Anne-Grete H. Jensen, Anni Severinsen, Bjarne H. Christensen , Hanne M. Houkjær, Henrik
Falkenskov, Karen M. T. Viholm , Knud Moos, Ole B. Horsholt, Susanne K. Madsen,
Medarbejderrepræsentant: Bjørn Dinesen

Afbud: Susanne Rysgaard, Rie Vestergaard, Luis F. R. Perillo

Dagsorden:

1.Referent ifølge liste – Annie Severinsen
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
3. Evt. kommentarer til referat af 12/6 -2019
Ingen kommentarer til referat.
4. Godkendelse af 2. kvartalsrapport (bilag) – B
Kvartalsrapport og kommentarer blev gennemgået. Se bilag med kommentarer og kvartalsrapport. Begge
dele blev godkendt af MR, dog bemærkes det, at enkelte posteringer er periodeforskudte. Men årsag er
kendt.
5. Up-date på plan for ansættelse af organist v. Knud Moos – O
Jobopslag er lagt på jobnet.dk. Ansøgningsfrist er 6. september. 17.og 18. september er der samtaler og
prøvespil. Ansættelse formodes at finde sted 1. november. Ansættelsesudvalg består dels af
repræsentanter fra MR, dels af præster. Udvalget bistås af musikkyndig. 1. september går nuværende
organist på pension. Processen omkring ny organist forløber planmæssigt, ligesom der er planlagt
afskedsreception for nuværende organist 25. august.
Der skal findes en vikar for organist, også dette forløber planmæssigt.
6. Orientering vedr. musikgudstjeneste/århundredets festival v. Hanne Marie Houkjær – O

Musikgudstjenester fortsætter, formodentlig bliver der fem i alt. Flere temaer er på tale. Der vil
undtagelsesvist være entre ved enkeltstående kirkekoncerter af lokale musikere/kunstnere.
Der følger mere information om Århundredets festival ved næste MR-møde.
7. Vedtagelse af projektplan samt budget vedr. Skolevangs alle 72 v. kirkeværgen. – B
Byggeprojekt er af byggetekniske årsager skubbet til marts 2020. Den økonomiske del af projektet er
fastlagt og godkendt. MR giver accept.
8. Bemyndigelse af regnskabsfører til genautorisation i forhold til adgang til FLØS, dataarkiv mv på vegne af
MR v. Knud Moos – B
Bjørn, Lars og Rie har i lighed med sidste år adgang til FLØS. MR giver accept.
9. Høring vedr. debatmateriale fra biskoppen – orientering om materiale/hvordan vil vi arbejde med det?
Høringsfrist 2020 v. Hanne Marie Houkjær –B
Hvilken liturgi implementeres over tid rundt om i sogne? Hvilke ritualbøger anvendes? Osv. Biskoppen
søger respons. HMH informerer MR. Småbøger med information rekvireres og debatteres over fire MRmøder. MR giver accept til indkøb, debat og om muligt give tilbagemelding.
10. Evt.
Information:
Reception 25. august 2019
Oktoberfest 23. august 2019
Åbent MR-møde 22. september 2019 mhp opstillingsmøde til MR – tema: ”Mød menighedsrådet”
Risskov Kirke fylder 85 år 1. søndag i advent – dagen fejres med bobler og lagkage.
Der kommer teologistuderende i praktik i efteråret 2019 – prædiken 8/9, 10/11, 17/11.

