Referat
Menighedsrådsmøde nr. 26
Onsdag den 8. maj 2019 kl. 18.45-21.30 i sognegården

Til stede:
Anne-Grete H. Jensen, Anni Severinsen, Bjarne H. Christensen, Henrik Falkenskov, Knud Moos,
Luis F. R. Perillo, Ole B. Horsholt, Susanne K. Madsen, Susanne Rysgaard,
Medarbejderrepræsentant: Bjørn Dinesen
Afbud:

Hanne M. Houkjær, Karen M. T. Viholm, Rie B. Vestergaard,

Dagsorden
1. Referent ifølge liste – Anni Severinsen
Referent er godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
3. Evt. kommentarer til referat af 13/3-2019
Dialogpunkt blev udsat.

4. Dialogpunkt v. Anni Severinsen og Susanne Rysgaard – D
AS havde udsendt bilag, dette blev omdelt på møde. SR gennemgik forslag til fyraftensgudstjenester,
dvs. temaer, forfattere mv. Leonard Cohen og Kim Larsen blev brugt som eksempler. Der er allerede
brugt mange temaer og forfattere på søndagsgudstjenester. Er der behov for flere? Er der behov for
fyraftensgudstjenester? Der var kort samtale om praksis i andre kirker. Punkt kan være til debat senere.

5. Godkendelse af budgetbidrag 2020 v. SU og kasserer – B
Budgetbidraget ”Risskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 41854715, Budget 2020.

Bidrag budget afleveret d. 30-04-2019 16:14” er godkendt.
BHC: Budget skal godkendes af MR, det sendes herefter til provsti. Mange har givet input,
mange ting er imødekommet inden for hovedrammerne. Med forbehold for enkelt
rettelse/opklaring blev budget godkendt. BHC ser nærmere på sagen. KM ønsker, at
værdimålsætning kan fremgå af budget – der kan vendes tilbage til punkt ved senere lejlighed.

6. Godkendelse af 1. kvartalsrapport 2019 v. SU og kasserer – B
BHC omdelte kvartalsrapport og gennemgik denne. Kvartalsbudget er forbrugt planmæssigt ift rammer.
Den uddelte kvartalsrapport er godkendt.
7. Retningslinjer vedr. udlån/leje af sognegård v. Anne-Grete Holm Jensen og Anni Severinsen – B
Notat om retningslinjer for brug af Risskov Sognegård blev omdelt. AGJ gennemgik notat. Notat er til
debat på MR-møde. Med forbehold for enkelt mindre rettelse er notat godkendt. AGJ tager initiativ til
rettelse.
8. Orientering: syn 2019, projektplan for Skolevangsalle 72 v/kirkeværge – O
Kirkeværge orienterer om kommende aktiviteter i vedligeholdelsesøjemed. Ligeledes præsenteres
overslag på div. aktiviteter. MR er indforstået med gennemgang.
9. Evt.



Kort orientering fra KM om rund fødselsdag og jubilæum. 22. september er der åbent
menighedsmøde
Orientering v/Peder Christoffersen, der er arkitekt vedr. Bindesbølbyen.



Samtalesæsoner har været succes, måske fortsætter de næste sæson.



Første barnedåb fra Bindesbølbyen har fundet sted.



Der skal være parkeringsvagter ved de kommende konfirmationer – hjælp søges.



Tænkepauser kører videre næste år.

