Risbjerg Kirke

Dato: 25. oktober 2018

Menighedsrådsmøde

Dagsorden

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning

Indkaldelse til menighedsrådsmøde:
Torsdag den 25. oktober
Kl. 19.00
Mødet indledes med spisning kl.
18.15.
HUSK at melde afbud til spisning
såfremt du ikke deltager i spisningen.
Fraværende med afbud:
Anja Friis, Pia Lewinsky, Ruth Jacobsen, Nete Holm Andersen
Evt. stedfortrædere indkaldt:
Fraværende uden afbud:
Mødet påbegyndt kl.19.00

1.

Meddelelser
a. Postliste, vedlagt
b. xx

Taget til efterretning

2.

Meddelelser fra personalerepræsentant

Intet

3.

Kvartalsrapport pr. 30/9-2018 Kvartalsrapport godkendt
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 fremlægges til
behandling
Kvartalsrapport vedlagt

4.

Budget 2019
Budget for 2019 blev foreløbig
godkendt på MR mødet den 27.
september.
Den endelige og ”afleverede”
udgave fremlægges nu til formel godkendelse.
Endeligt budget 2019 med
”stempel” nederst på siderne er
vedlagt.

Stempel på afleveret budget:
CVR-nr. 17871218. Budget 2019 –
Endelig budget afleveret d. 13-10-2018 17:25
Budgettet godkendt
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5.

Kirke- og kulturmedarbejder
Som varslet tidligere har Gunhild Als opsagt sin stilling som
18.5 times KK-medarbejder.
Stillingen er opsagt til fratræden den 31/12 2018.
Fremlægges til drøftelse af
fremtidsmuligheder i kirke- og
kulturmedarbejder arbejdet.

Blad nr.
Formandens initialer:

Beslutning
Gunhild forventes at holde ferie i en væsentlig del af december.
Mulige opgaver (nye og eksisterende):
Babysalmesang, nye dåbsbørn, minikonfirmander, større
børnekor, familiearbejde, feriefamilier (diakonalt), aktiviteter
synlige i menigheden og medier,
Stillingen skal tænkes sammen med konklusionerne i visionsarbejdet.
Stillingen tænkes først besat omkring 1. april.
Udvalg til at tænke videre – og udarbejde stillingsopslag:
3 præster, Inger, Poul, Margrethe (KK-medarb.), Zoia,
Foreløbig godkendelse af tænkearbejdet i november-mødet
– endelig godkendelse i januar-mødet.
Udvalget vil tillige blive det egentlige ansættelsesudvalg.

6.

Visionsarbejdet
Evaluering pt.
På mødet søndag den 30/9
blev visionsarbejdet gennemgået. Desværre var der ikke så
mange MR medlemmer til stede.
På indeværende møde vil resultaterne fra visionsarbejdet
pt. blive kort præsenteret med
henblik på MR bekræftelse af,
at arbejdet går i denne retning.
Præsentationen forventes at
munde ud i nogle nøglepunkter,
der arbejdes videre med.

Visioner i udkast pt.
• Fordybelse
• Bredde
• Plads til aktiviteter og mennesker
• Teologisk/kulturel faglighed
Menighedsrådet godkendte disse begreber til det videre arbejde.
Fællesmøde MR og ansatte torsdag den 22. november.
Start kl. 17 eller 18 – slut kl. 21.00
Nærmere besked kommer senere
PowerPoint slides er vedlagt dette referat

Det forslås, at der aftales en
temaaften for MR til yderligere
arbejde med visionerne.
7.

Landsforeningen af MR
Landsforeningen arbejder på at
blive en egentlig arbejdsgiverforening.
Inger og Lisbeth deltog i møde
den 9/10 om arbejdet.
Dagsorden fra mødet - vedlagt.

Menighedsrådet bør fremadrettet engagere sig mere i Landsforeningens arbejde.
MR er bekymret over om Landsforeningen har resurser til at
udføre dette arbejde.
Bekymringsbrev afsendes.

Drøftelse af Landsforeningens
planer – og eventuelt afsendelse af et bekymringsbrev
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8.

9.

10.
11.
•

•

12.
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Sideskibsprojekt
Der forventes afholdt rejsegilde Rejsegilde kl. 14.00
den 7. november – formentlig
kl. 13.
Ny Hverdagskirke
Oplæg til styring fremlægges.
Kommissoriet er godkendt.
Bilag er udsendt
Regnskabsaflæggelse udgår.
Valg til Hverdagskirken foregår ved det konstituerende møde
i november.
Anlægsarbejder
Intet nyt
Status på anlægsarbejder
Kort nødvendig orientering
Fra hvem-som-helst
Folkekirkens kirkegårde
Kirkegårdsleder Rasmus Christoffersen har opsagt sin stilling
Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 18/9-2018 ligger til fratræden den 31. oktober. ØV.
til gennemsyn på kirkekontoret. AlleHelgen gudstjeneste på Risbjerg kapel 4. november kl.
14.00 og 15.30.
Stillingen er opslået.
Provstiudvalget
Referat af provstiudvalgsmøde Kirkegårdstaksterne omregnes først med virkning fra 1. januar 2020. Uenighed blandt kirkegårdene om eventuelle stigden 10/10-2018 ligger til genninger.
nemsyn på kirkekontoret.
Eventuelt
Der er ikke modtaget ansøgninger om lønforhandlinger.
Det blev et meget billigt Landemode for Risbjerg.
God årsberetning fra biskoppen.
Lukket møde

13. Arbejde på Risbjerg Kirkegård.
Drøftelse af kirketjenernes arbejde på kapellet.

Fremover vil kirketjenerne være på Risbjerg Kapel onsdag
og fredag.
MR traf aftaler om kirketjenernes tjeneste på kappellet.
Kirketjenerne orienteres.

Risbjerg, den 25. oktober 2018
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