Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 8 (2012-2014) den 27.8.2013 kl.19.00 – 21.30 i kirkens mødelokale. Blad nr. 8
Referat
Til stede: Steen Andersen, Pia Haugaard (mødeleder), Laila Groes, Leo Nancke, Birgit Hansen, Helga
Schmidt, Poul Thornøe, Trine Bruun Sørensen
1. Godkendelse af dagsordenen. Dagsorden blev godkendt.
2. Orientering fra
Formand: Dåbs- og fødselsattester skal ifølge Kirkeministeriet nu scannes på en ny måde. Printer
bliver omstillet til at kunne scanne og kirkens computere kobles til onsdag den 28.8.13.
Der er behov for nye salmebøger pga. slitage. Menighedsrådet tager senere på året stilling til
indkøb og antal.
Præst: Børne- og spirekoret er godt i gang. Torsdag den 29.9.13 starter 30 konfirmander. Der er ved
at blive fastlagt dage til juniorkonfirmanderne. Kristin skriver om ”Sommerbørn” til Kureren. Det er
et aktivitetstilbud til børn, som ikke kommer på sommerferie.
Kirkeværge: Fliser foran kirken er skiftet ud. Isolering på menighedssalens loft er fuldført. Trappen
foran den gamle menighedssal er blevet muret op. Spærremmen er rådnet og skal skiftes. Arbejdet
tages op på det kommende syn den 24.10.13. Poul Thornøe har færdiggjort synsrapport og sat den i
mappen.
Kontaktperson: Irina er valgt som personalerepræsentant i menighedsrådet pr. 1.10.13.
Aktivitetsudvalg: Der arbejdes på forårets aktiviteter med temaet Tro, Håb og Kærlighed.
Kirke- præstegårdsudvalg: Den nye flagstang ved præstegården er ikke i orden. Der arbejdes på
sagen.
Evt. andre udvalg:
Der oprettes en skuffe ”Til menighedsrådet” i kirkekontoret.
3. Kvartalsrapport. Gennemgået ved Steen Andersen. Underskrevet af Pia Haugaard og Birgit Hansen
4. Præstegårdssagen/forsikringssagen – hvor står vi, hvad mangler? Forsikringsselskabet vil ikke
godtage bevismaterialet. I stedet har provstiet refunderet over 5 pct. midler. Kirkepræstegårdsudvalget evaluerer på forsikringssagen og beder provstiet om yderligere refusion af
merudgifterne i forbindelse med rotteangrebet.
5. Birgit H. er vikar for kassereren frem til 13.9.13 (inkl. offentligt budgetmøde 29.8.13?)
6. Forventet sygemelding og mulig indkaldelse af suppleant. Vi afventer.
7. ”Mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for Folkekirken”. Et landsdækkende bredt
udvalg udfører høringer vedrørende modernisering af folkekirken. Rådets modeller i forenklede
udgaver kan ses på www.menighedsraad.dk. Rådet opfordres til at læse Tine Lindhardt og Ester
Larsens kronik fra Jyllandsposten.
Der nedsattes et udvalg til formulering af høringssvar. Birgit B., Laila G., Trine. Laila indkalder.

8. Stiftsdag den 28.9.13. Laila G., Poul, Connie, Birgit B.?
9. Arbejdsgruppe vedr. inspirationsdag for frivillige og rådsmedlemmer 5.10.13. Indbydelse er uddelt.
10. Eventuelt. Første arrangement for ex-konfirmanderne er den 2.10.13 kl. 18.30-20.30.
Menighedsrådet bakker op om arrangementet og økonomien. Laila G. hjælper til ved første møde
og Kristin til det andet møde. Derudover opfordres der til at involvere forældrene.
Julefrokostudvalg nedsættes på næste møde…☺
11. Godkendelse og underskrift af referat

Referent. Trine Bruun Sørensen

