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1)
Forinden mødet spillede Merete Kuhlmann et
stykke på orglet og viste bag efter menighedsrådet
hvordan orglet fungerer og hvor der er
skimmelsvamp inde i orglet. Orglet trænger til at
blive renset og der arbejdes videre med dette.
Efterfølgende viste Helle Jørgensen menighedsrådet vores katafalk, som trænger til udskiftning.
Endvidere blev andre vedligeholdelsesarbejder
omtalt. Menighedsrådet besigtigede derefter den
nye toiletbygning, hvor der tillige resterer arbejder
at blive færdiggjort. Ulla Britt Sørensen fortalte
derefter om kirkens historie ved bl.a. at påpege
div. effekter i kirken, og hvorledes disse var
kommet til kirken. Herefter begyndte det ordinære
menighedsrådsmøde

Møde den 25.01.2017 kl. 19.00
i Sankt Jørgensbjerg Kirke.
Mødet starter med en
rundvisning i kirken.

Blad nr.

Deltagere: Maria Fruerlund
Kamp, Ulla Britt Sørensen,
Mette Munk Bie, Jens Tiedt,
Hanne Langager, Charles
Clausen, Kim Bramming, Erik
Munk, Rikke Lundstrøm,
Carsten Bjørn Larsen, Lars
Nielsen, medarbejderrepræsentant Lene Knutzen og
Inge Forsmann som referent.
Afbud: Allan F. Mortensen,
Kim Jesper Josefsen, Mette
Gudman og Martin Ishøy.

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af referat fra mødet 21.12.2016

Godkendt.

2.

Godkendelse af Dagsorden
a) evt. yderligere punkter

Punkt 8: Budget 2017.
Dagsordenen godkendt.

3.

Meddelelser formand, udvalg, præsterne mv:

Forretningsudvalget har holdt møde med
Koncertkapellets bestyrelse den 17/1
Invitation til: Mød din biskop 26.01.17; udsendt til
MR 13.01.17
Invitation til samarbejde på KG: 08.02.17
Peter Stavnsbjerg og Lene Knutzen deltager.
Høring om forsøg i FK
Brev fra PU vedr. honorarer til
menighedsrådsmedlemmer
Plant håb i Reformationsåret: Martin Ishøy
tilmelder os.
Præstegårdsudvalget har besigtiget de tre
præsteboliger m.h.p. bl.a. løbende vedligeholdelsesplaner mv.
Der har været afholdt møde i kirkegårdsudvalget,
hvor div. sager blev behandlet om hvilke der blev
orienteret om.
Der holdes møde i kirke-og sognegårdsudvalget i
morgen. Orientering om at det forventes at det
fælles menighedsrådsarbejde omkring fælles
arrangementer på tværs af sognene nedlægges
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m.h.p. fornyelse i et andet udvalg ad åre.
Orientering om den nyligt afholdte konfirmandgudstjeneste som var meget vellykket.
Orientering om vellykket spisearrangementet den
10. januar.
Lene Knutzen orienterede om at Arbejdstilsynet
har været på anmeldt besøg. De kommer igen den
13. og 14. marts.
Sager til orientering
4.

Status på igangværende sager vedr. kirken

Se indledning 1).

Sager til beslutninger
5.

Valg af kontaktperson

Punktet udsættes. Indtil at der er valgt en
kontaktperson varetages funktionen af formand og
næstformand.

6.

Kirkebil – udvidelse af tilbud.
Det blev besluttet at tilbyde kirkebil til hver
Det indstilles til menighedsrådet, at vi tilbyder højmesse.
kirkebil til hver højmesse, med start pr. 1/3
2017.

7.
%

Opfølgning på protokollat fra revisors
kasseeftersyn.

Den valgte kasserer orienterede om bemærkningerne i protokollatet. Bemærkningerne er taget til
efterretning.

8.

Budget 2017

Det endelige og godkendte budget 2017, er afleveret d. 10-11-2016 kl. 16:25 på CVR-nummer:
50307514.

9.

Eventuelt

Omtale af Visions-seminaret den 4. februar. Der
kommer endelig dagsorden til dagen sprogram af
det udvalg, som blev nedsat til at udarbejde dette.

