REFERAT AF KONSTITUERENDE MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag den 24. november 2020 kl. 20 i sognegården.

Til stede:
Kristine K. Ravn, Mathias Harding, Tage V. Andersen, Tommy S. Petersen, Hanne Hauberg,
Lisbeth Dyrkjær, Hanne Sørensen, Claus Fosbæk, Mathias Muff, Gunhild Fjord og Charlotte B.
Beuck som sekretær
Afbud:
Ingen
Bilag:
Ingen
1. Godkendelse af dagsorden • Dagsorden blev godkendt.
2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed
•

Charlotte B. Beuck er ikke længere valgbar pga. ansættelse i stilling som kirketjenervikar. I
stedet indtræder Lisbeth Dyrkjær som medlem af rådet. Derudover ingen bemærkninger.

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet)
•

De nyvalgte medlemmer Lisbeth Dyrkjær, Hanne Sørensen, Claus Fosbæk og Mathias Muff
underskriver.

4. Valg af formand • Som formand vælges Tommy S. Petersen.
5. Valg af næstformand • Som næstformand vælges Hanne Hauberg.
6. Valg af kirkeværge • Som kirkeværge vælges Tage V. Andersen.
7. valg af kasserer • Som kasserer vælges Mathias Muff.
8. Valg af sekretær
•

Man ønsker, at sekretæropgaven for menighedsrådet fortsat skal varetages af en
medarbejder med kordegne-/kirketjenerfunktion.

9. Valg af kontaktperson • Som kontaktperson vælges Hanne Hauberg.
10. Valg af bygningskyndig • Som bygningskyndig ønskes fortsat samarbejde
med Marie Louise Johansen.
11. Valg af underskriftsberettiget • Som underskriftsberettiget vælges Mathias
Muff.
12. Valg af stående udvalg
•

Til stående udvalg KKPS (Kirke/ Kirkegård/ Præstebolig/ Sognegård) vælges Claus
Fosbæk,
Hanne Sørensen og Kristine K. Ravn.

13. Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg i flersognspastorater
• (Punktet er ikke relevant og udgår)
14. Valg af valgbestyrelse • Til valgbestyrelsen vælges Hanne Sørensen,
Tommy S. Petersen og Tage V. Andersen.
15. Valg af formand for valgbestyrelsen • Som formand for valgbestyrelsen
vælges Tommy S. Petersen.
16. Fastsættelse af evt. honorar for formand, kasserer, kirkeværge og
kontaktperson
•

Det besluttes at følge provstiets takster og fortsætte som hidtil. Dog deles kirkeværgens
honorar med Claus Fosbæk i funktionen som sognegårdsansvarlig.

17. Tid og sted for første møde i funktionsperioden
•

Første møde fastsættes til 10. december 2020 kl. 19 i sognegården.

18. Evt.
Øvrige udvalg nedsættes:
• Økonomiudvalg: Mathias Muff, Tommy Petersen og Tage V. Andersen.
• Personaleledelsesudvalg: Hanne Hauberg, Claus Fosbæk og Kristine K. Ravn.
• Hjemmesideudvalg: Mathias Harding og Jørgen Jessen.
• Aktivitetsudvalg: [uafklaret] o Det diskuteres, hvorvidt man skal forsøge at omstrukturere
aktivitetsudvalget i fx tre underafdelinger med særlige interessefelter (fx musik, foredrag og
børn/familier). På denne måde vil man formentlig kunne tiltrække frivillige kræfter med

•
•

ideer og kompetencer på særlige områder. Der skal arbejdes videre med disse tanker i det
nye kirkeår.
Repræsentant til skoletjenesten: [uafklaret]
Repræsentant til det fælles aktivitetsudvalg: [uafklaret]

Tage V. Andersen orienterer om en sag vedr. valget af farver for kapellet. Det tidligere
menighedsråd blev ikke enige om detaljerne omkring renovering af dette, og sagen skal derfor
tages op i det nye kirkeår. Der afventes prøver på materialer, så man kan danne sig et reelt billede
af mulighederne.

Næste menighedsrådsmøde 10. december 2020

