Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 6 (2012-2014) den 2.5.2013 kl.19.00 – 21.30 i kirkens mødelokale. Blad nr. 6

Referat:
Til stede: Pia Haugaard, Birgit Boelskov, Laila Groes, Leo Nancke, Laila Krum, Birgit Hansen, Helga Schmidt, Poul
Thornøe, Trine Bruun Sørensen

1. Godkendelse af dagsorden.
Fremover vil det fremgå af dagsorden, hvortil et evt. afbud skal meldes.
2. Regnskab v. Steen Andersen
Kvartalsrapport 010113-310313 skal underskrives af formand og kasserer og efterfølgende godkendes af
provstiet. Rapporten er gennemgået og godkendt af menighedsrådet.
Laila K. kontakter Gardinmontøren angående uoverensstemmelse mellem oprindeligt tilbud og betalt faktura
på rullegardiner.
Angående koncerter: Da der ikke er afsat midler til koncerter under formål 36 i budgettet er det besluttet at
finansiering af fremtidige koncerter skal kunne indeholdes i budget for formål 33 – diakonal virksomhed.
3. Driftsramme v. Steen Andersen. Bilag 1
Menighedsrådet har modtaget fremtidig driftsramme af provstiet.
Forslag til budget skal være forretningsudvalget i hænde senest den 27. maj 2013 og vil blive behandlet den
30. maj 2013.
4. Indsendelse af ’budgetbidrag’ senest 15.6. v. Steen Andersen.
Forretningsudvalget mødes den 30. maj 2013 for at udarbejde udkast til budgetbidrag. Udkastet fremlægges
på efterfølgende menighedsrådsmødet og sendes efterfølgende til provstiet.
5. Hjemmeside v. Lauge Vestergaard
6. Orientering fra
Formand: Synsrapporten er modtaget.
Anskaffelse af hjertestarter skal besluttes på næste møde.
Folkekirkens fremtid. Der afholdes møder hen over sommeren. 1. udkast til spørgsmålet om fremtidens
fremlægges i dag af arbejdsgruppe under Kirkeministeriet. Kristeligt dagblad dækker emnet bredt. Se evt.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/ http://www.menighedsraad.dk/
Datoer for møder i 2014 bestemmes i efteråret 2013.
Mulighed for sogneudflugt drøftes på næste møde.
Præst: Vedrørende afløsning af præsten. Bolbropræsterne afløser kl. 10.30 i sommerferien. Ansgarpræsten
afløser kl. 14. Præsterne mødes til et teammøde den 6. juni 2013 og drøfter afløsning.
Kirkeværge: Poul har udleveret en liste over opgaver, der er sat i gang og opgaver, der skal til behandling i
menighedsrådet. Ifølge liste:
Ad.1) Renovering af plads foran kirken og p-plads sættes i gang ultimo maj/primo juni.
Ad. 2) Malerarbejde udvendig af vinduer, døre og kirketårn sættes i gang sidst i august.
Ad. 3) Isolering af loft over menighedssal sættes i gang primo oktober
Ad. 4) Udvendig trappe ved menighedssalen sættes i gang efter flisearbejdet.
Ad. 5) Borebiller over gammel menighedssal. Endelig beslutning om rækkefølge af hhv. isolering og
bekæmpelse af borebiller fremlægges af Poul efter kontakt med tømrer.

Svar angående forsikring fremlægges på næste møde.
Præstebolig:
Udvendig maling af præstebolig udføres i forbindelse med malerarbejdet i kirken. Det samme gælder for
murerarbejdet.
Garageport udskiftes i 2013. Max. kr. 23.000,Kontaktperson: Planlagt møde 14.5.13 udsættes. Birgit H. orienterede. Sognemedhjælper Ditte Hassing
vender tilbage efter barselsorlov 1. januar 2014. Kristin Lomholts ansættelse forlænges til 31. december 2013.
Orienteringsmøde om personale. Dato besluttes på menighedsrådsmødet umiddelbart efter sommerferien.
Ved behov for brug af computer skal menighedsrådet benytte bærbar computer som ligger på kirkekontoret.
Aktivitetsudvalg: Forslag til aktiviteter mailes til Pia
7. Gudstjeneste på Brummers plads. Laila G orienterede. Efter gudstjenesten skal der evalueres og evt. tænkes
på alternative steder at holde gudstjeneste.
8. Kirkerummets udsmykning. Punktet blev drøftet
9. Præstegårdshaven. Birgit H. bestiller træ til hegn. Nabo Palle Henriksen udfører arbejdet og kirken betaler
materialer. Haven kan renoveres for kr. 17.500,-. Birgit H sætter arbejdet i gang.
10. Maling af vinduer og døre i præstegården samt af pulpitur. Maling af vinduer, se pkt. 6, ad. 2. Poul har
indhentet tilbud på maling af pulpitur. Beslutning om igangsættelse træffes senere i 2013.
11. Eventuelt.

12. Godkendelse og underskrift af referat

Hvis der er tid rundvisning
Birgit Boelskov

