Referat
Menighedsrådsmøde nr. 23
Onsdag den 9. januar 2019 kl. 18.45-21.30 i sognegården

Til stede:
Anne-Grete H. Jensen, Anni Severinsen, Karen M. T. Viholm,
Knud Moos, Luis F. R. Perillo, Ole B. Horsholt, Rie B. Vestergaard, Susanne Rysgaard,
Medarbejderrepræsentant: Bjørn Dinesen
Afbud:

Bjarne H. Christensen, Hanne M. Houkjær, Henrik Falkenskov, Susanne K. Madsen

Dagsorden
1. Referent ifølge liste:
Knud Moos
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Evt. kommentarer til referat af d. 12/12-2018
Ingen kommentarer
4. Dialogpunkt ifølge plan: dåb ved Anne-Grete Holm-Jensen og Susanne Rysgaard
Oplæg med en både grundig og informativ redegørelse for udvalgte spørgsmål,
problemstillinger og udfordringer i tilknytning til dåb, - både på landsplan og lokalt.
Herunder: til forskel fra folkekirken som sådan, er tallene lokalt for RK anderledes:
både tilslutning til kirken og dåbstal er over gennemsnit. Faktisk døbes der flere børn
ved RK end der fødes i sognet!
Der er masser af inspiration at hente i div. rapporter om dåb og dåbs-praksis.
Teologisk set er der flere varierende forståelser af dåb, dens indhold og betydning.
Dåbs-praksis ved RK blev gennemgået,- herunder samtalen med forældre og kirkens
forskellige tilbud og initiativer ( fx dåbs-lørdage)
Oplægget inkl div. spørgsmål til videre drøftelse udsendes til MR som en
sammenskrivning af væsentlige pointer.

5. Regnskabsinstruks – godkendes og underskrives v. formanden
Bilag til regnskabinstruks underskrives af de relevante personer,- denne gang med
angivet max.disponeringsramme.

6. Hjemmeside v. formanden
Vores nuværende hjemmeside med tilhørende opsætning, software mm er blevet
opsagt.
Forskellige muligheder skal undersøges (herunder Danmarks kirkelige mediecenter),
bl.a. med henblik på pris, opsætning, layout og support.
Udvalg nedsættes: Rie B Vestergaard og Anne Marie (fra red. af Kirkebladet).
Relevante personer inddrages og rådspørges.
7. Orientering fra formand, kontaktperson, kirkeværge.
Formand:
Stiftet har fra 1/1-19 igen åbnet op for vikarbudget, og vi byder derfor Anne Christine
Benner velkommen som ny præst for perioden 1/1-28/2.
I det kommende kirkeblad ændres gudstjenestelisten således, at der fra 1/3 på de
relevante steder kommer til at stå NN.
Kontaktperson:
jobopslag vedr. ny medarbejder på kirkegården fra den 1/3-19
Kirkeværge:
Nyt hegn på Gyldenrisvej
Flygel ordnes og stemmes
Nye tagrender forår 2019
Tilbud indhentes på udskiftning af vinduer i sognegård
Tilbud på udskiftning af glødelamper til LED lamper i kirken.
8. Evt.
Næste menighedsrådsmøde ændres fra den 6/2 til den 20/2 kl 16-18,- med
efterfølgende spisning og Tænkepause.
9. Lukket punkt

