Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 7 (2012-2014) den 13.6.2013 kl.18.00 – 21.30 i kirkens mødelokale. Blad nr. 7
Referat
Til stede: Steen Andersen, Pia Haugaard, Laila Groes, Birgit Hansen, Helga Schmidt, Poul Thornøe, Trine
Bruun Sørensen, Laila Krum, Leo Nancke, Birgit Boelskov

1. Godkendelse af dagsordenen. Dagsorden blev godkendt.
2. Fremlæggelse af udkast til budgetbidrag til godkendelse. Steen deltager. (bilag 1 lagt i skuffer).
Budget 2014 blev fremlagt af Steen Andersen og godkendt af rådet med følgende ændring:
Provstiet søges om dækning af særligt fremstød i forbindelse med næste menighedsrådsvalg kr.
10.000,-.
3. Hjemmeside v. Lauge Vestergaard
Lauge demonstrerede hjemmesiden og kom med følgende anbefalinger:
• Ved tekst til Kureren – sæt Lauge cc, så det kan komme hurtigt på hjemmesiden
• Når der fotograferes bliver kvaliteten bedre jo tættere man er på motivet.
• Overvej relevante links. Fx Månedens salme, Folkekirken.dk etc.
4. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. ’mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for
folkekirken’ Se: www.km.dk under ”kirke”, ”folkekirken” og ”folkekirkens styringsstruktur”
Gruppens forslag forelægges til menighedsrådsmøde 27.8.2013.
Arbejdsgruppe: Laila G, Laila K og Birgit B
5. Orientering fra
a. Formand. Der er en foredragsrække i efteråret i Sct. Knuds salen.
b. Præst. Takker for blomster til fødselsdagen. Der er indskrevet nye konfirmander og næsten
alle kommende 7-klasseselever ønsker at bliver konfirmeret her.
Skole/kirkesamarbejdet for 3. klasserne er afsluttet. Den kontinuerlige undervisning,
juniorkonfirmander, lader dog umiddelbart til at fungere bedre. Men kirken ønsker
stadigvæk tæt samarbejde med skolen.
c. Kirkeværge: Oversvømmelse i præsteboligens kælder (bilag 2 og 3). Skader i forbindelse
med oversvømmelsen er udbedret. Den rapport som Øens kloakservice udfærdiger vil få
betydning for placering af ansvar og økonomi.
d. Kirke- og præstegårdsudvalg: Havearbejde (bilag 4). Godtfredsen har givet et godt tilbud på
vedligehold af præstehaven. Arbejdet sættes i gang snarest.
e. Kontaktperson. Der skal til at afholdes MUS-møder mellem Birgit H. og hver enkelt
personale.
f. Aktivitetsudvalg. Den 2. juni 2013 blev der afholdt en dejlig sommerkoncert med kvarterets
børn. Det afholdes igen i 2014. Referater fra aktivitetsudvalgsmøderne sendes fremover til
alle i rådet.
g. Evt. andre udvalg. Pia deltog i et meget spændende årsmøde for menighedsråd. Der var
mange relevante punkter.
6. Beslutning om havemand/robot i præstegårdshaven. Se pkt. 5d

7. Arrangementer:
a. Sognepræstens og kirkebygningens jubilæum i 2014. Kirkebygningens jubilæum fejres med
et glas i forbindelse med en gudstjeneste. Lailas jubilæum fejres søndag den 2. februar 2014
med en gudstjeneste og en udvidet reception. Der afholdes
b. Sogneudflugt i efteråret – nedsættelse af udvalg og fastsættelse af dato. Dato fastsættes til
lørdag den 5. oktober 2013. Udvalget består af Poul, Laila G, Laila K og Pia.
c. Kirkefrokoster. Helga indkalder til et møde, hvor resten af årets kirkefrokoster skal
planlægges.
d. Initiativ til ’Keep together - Ungdomsklub’ for tidligere konfirmander og andre unge. Birgit
B, Trine og Lauge kontakter konfirmander for nedsættelse af lille udvalg til at arrangere
’Keep together – Ungdomsklub’.
8. Provstilørdag den 15. juni 2013.
9. Anskaffelse af hjertestarter. Med baggrund i kirkens placering så tæt på Falck besluttede rådet at vi
ikke anskaffer en hjertestarter.
10. Eventuelt. Procedure vedrørende betaling af kirkefrokoster blev gennemgået ved Birgit H.
11. Godkendelse og underskrift af referat

Referent. Trine Bruun Sørensen

