Gjern
Skannerup
Kirker

Dagsorden menighedsrådsmøde
tirsdag den 4. april 2017 klokken 19 i Sognehuset

Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans
Jørgen Seekjær, Niels Bach, Peder Svinth, Otto Jensen, Majbritt Fabech og AnneMarie Petersen
Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Nyt pkt. 14 vedr. KK44

2. Godkendelse af referat fra sidste
møde

Godkendt på visionsaftenen d.
23.03.2017

3. Gennemgang og godkendelse af
vedtægter for Gjern og Skannerup
kirker. Bilag udsendt 27. marts

Godkendt med følgende rettelser.
§ 29. Sidste sætning bliver: at
begravelser, bisættelser og
urnenedsættelser kan som
udgangspunkt ikke finde sted på søn og helligdage.
§ 30 stk 18 slettes. Det tages op igen,
hvis det bliver et behov.

4. Ansættelse af organist. Beslutning
om: Udvælgelse til prøvespil? Hvad
skal prøvespil indeholde? Andet

Steen, Anne-Marie, Majbritt og Hans
Jørgen udvælger de ansøgere, som vi
skal invitere til prøvespil.
Der skal spilles et præludium /
postludium, en salme efter eget valg, en
salme valgt af menighedsrådet og en
salme, som skal spilles fra bladet.
Vi beder Poul finde en salme.
Til prøvespillet inviteres Grethe
Ringgaard, Poul, Otto og de
menighedsrådsmedlemmer, som kan
komme.

5. Planlægning af kirkesyn.

Tirsdag d. 9. maj er der kirkesyn.
Ved kirkesynet mødes alle kl. 16 i
Skannerup Kirke og besigtiger kirkegård
og kirke.
Kl. 17.00 sker det samme i Gjern
kl. 18.00 besigtiger
præstegårdsudvalget præstegården.
Derefter er der spisning.
Anne-Marie bestiller smørrebrød hos
købmanden.
Efter spisningen er der ordinært
menighedsrådsmøde.

6.Anskaffelse af køleanlæg til kapellet. Der fremsendes ansøgning om
Skal ønskes med på kirkesyn eller skal køleanlæg. Der fremsendes to tilbud.
ansøgning fremsendes nu?
Pris for det billigste inkl. Moms 48.000.

7. Drøftelse af provstiets skrivelse
vedr. vedtægt for personalenormering.
Bilag.

Der var i menighedsrådet udbredt
utilfredshed med at
personalenormeringen fortsat ligger i
provstiets regi.
Vi ønsker på sigt, at
personalenormeringen på baggrund af
budgettet, bliver menighedsrådets
opgave.
Menighedsrådet oplever, at vi p.t. er
frataget indflydelse, og vi ønsker, at der
arbejdes på en ændring af praksis.

8. Deltagelse i budgetsamråd 18. maj

Hans Jørgen og Steen deltager. Birgitte
er forhindret.
Majbritt er back up, hvis Hans Jørgen
får forfald.

9. Orientering fra præsten

Der anskaffes en ny
ghettoblaster til kirken.
Det ønskes, at kirken får et
betalingskort, så de ansatte ikke
behøver at lægge ud, når der
indkøbes til kirken.
Birgitte tager sagen op med
Lene, og det kan så forhåbentlig
også bruges i forbindelse med
MobilPay.
Mini-konfimander starter i april

og fortsætter til udgangen af maj
med Majbritt og Karen Elisabeth.

10. Orientering fra medarbejdere

Otto afslutter sin uddannelse uge 20,21
og 22. Klaus passer ”butikken” imens –
og der indkaldes evt. ekstra hjælp, hvis
det bliver nødvendigt.

11. Orientering fra andre

Steen orienterede fra formandsmøde.
Sognehuset bliver delvist fritaget for
ejendomsskat. Den del, som bliver
brugt til offentlige møder er friholdt fra at
betale ejendomsskat.
.
Aktivitetsudvalget og
kirkehøjkoleudvalget har arbejdet med
programmet for efteråret 2017 og
foråret 2018
Der er udsendt liste over aktiviteterne til
alle medlemmer af MR.
Boyanna er stoppet som organist, og
MR har sendt et afskedsbrev, og hun
har også sendt et afskedsbrev til
menighedsrådet.
Vi sender en buket blomster og takker
for godt samarbejde. Jeg fik ikke
noteret, hvem der står for det, men jeg
mener, det var Majbritt.
Der er aftalt med organistvikarer indtil
1.07. Bjørn er afløser i
sommerperioden.
Ansøgningen om et transportabelt
højttaleranlæg inkl. teleslyngeanlæg til

sognehuset er blevet imødekommet.
Anne-Marie sender besked til Helle om
at ændre deadlinedatoen for
Kirkebladet på hjemmesiden. Det er
noteret forkert der.
Til næste kirkeblad skriver Niels Bach,
Birgitte og Hans Jørgen en
præsentation af sig selv. Deadliine 30/4.
Frank (gørtler) har tilbudt at renovere en
gammel lysekrone og forsyne den med
elektrisk lys for ca. 3500 kr. Den skal
erstatte den PH-lampe, der hænger i
våbenhuset i Skannerup Kirke. Det vil
give et bedre lys der.

12. Punkter til næste møde

Opsamling på visionsmødet.
Møde med de frivillige.
Kirkefrokost, kirkekaffe – hvor tit. Hvem
skal stå for det??

13. Eventuelt

Vagter i våbenhuset til konfirmationerne:
Hans Jørgen deltager i Gjern d. 12.05.
Anne-Marie deltager i Skannerup d.
14.05

14. Ved KK44

Peder deltager d. 16.05 i KK-44 mødet i
stedet for Anne-Marie, som er
forhindret.
Anne-Marie sender ansøgning til KK 44
om dækning af udgifter til
sogneudflugten til Fredens moske – jf.
beskrivelsen i listen fra aktivitets-og
kirkehøjskoleudvalg.
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