Referat
Menighedsrådsmøde nr. 25
Onsdag den 13. marts 2019 kl. 18.45-21.30 i sognegården

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

Afbud: Susanne K. Madsen, Susanne Rysgaard, Bjørn Dinesen, Bjarne H. Christensen

Dagsorden:
1. Referent ifølge liste – Ole Bjerre Horsholt
2. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden godkendt
- Dialogpunkt udgår gr. Sygdom, erstattes af punkt om folkekirkesamvirket.
3. Evt. kommentarer til referat af 20/2-2019
- Ingen kommentarer
4. Dialogpunkt v. Anni Severinsen og Susanne Rysgaard – D
- Folkekirkesamvirket, består af kirkerne i Århus i 4 søjler. Tager sig af fælles diakonale opgaver.
Det har været svært, at få økonomien til at hænge sammen, og på næste bestyrelses møde vil
det blive foreslået at nedlægge folkekirkesamvirket. Det vil blive forsøgt, at overføre opgaverne
til Århus provstierne. MR giver Rie Vestergaard mandat til at stemme for ekstra ordinær
generalforsamling med henblik på nedlæggelse.
5. Orientering om fremtidig struktur v. Esben Thusgaard – O
- Esben Thusgaard orienterede om overvejelser vedr. fremtidig struktur og arbejdsopgaver v.
Risskov kirke. Arbejdsopgaverne er stigende, og strukturen er ikke nødvendigvis fulgt med. Det
er en løbende drøftelse.
6. Godkendelse af regnskab 2018 v. Bjarne Haubo og Rie Vestergaard – B
- Regnskabet blev gennemgået.
MR godkender årsregnskabet 2018 med mrk. ”Risskov Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 41854715, Regnskab 2018, Afleveret d. 13-03-2019 10:58”

7. Orientering v. formand, kontaktperson, præster, kirkeværge
- Formanden: Lene har haft 10 års jubilæum. D. 1/6 har Bjørn 25 års jubilæum. Stående udvalg
anbefaler, at vi sætter en hjertestarter op v. Risskov kirke. Der har været budgetsamråd i
provstiet. Risskov kirkes budget skal ligge klar 10/5. deadline for budget tal skal være klar inden
22/3. Mr mødet i april er aflyst. Medarbejderarr. er en god ide, der foreslås evt. at finde en fast
dato Mr foreslår januar. Vi skal finde en person fra Mr til udvalg.
- Kontaktperson: Der er afholdt mus samtaler med medarbejderne – positive tilbagemeldinger.
Kontaktperson afholder lønforhandling.
- Kirkeværge: Peder Gram er bedt om, at forestå arbejdet omkring renoveringen af Skole vangs
alle.
8. Status på tænkepauser v. Anne-Grete Holm Jensen – B
- Vi har haft tænkepause i 5 år, med mellem 40 og 60 besøgende. Kan vi engagere flere i arbejdet
omkring tænkepauser, AG vil gerne stoppe. Anni Severinsen vil gerne tage over og gerne have
andre med.
9. Fest for frivillige – dato/program/udvalg – B
- Rie Vestergaard foreslår, at festen bliver skubbet til januar. Kan vi finde en foredragsholder,
som vil holde et foredrag om frivillighed.
10. Evt.
11. Lukket punkt

