SKIVE MENIGHEDSRÅD

uddybende mødereferat

Referat fra menighedsrådsmøde
Torsdag den 26. januar 2017 kl. 17.
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendtes med tilføjelse af pkt. 9.a

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 24. november 2016
Godkendtes

3.

Meddelelser ved formand Karl Bundgaard
Tak, fra Jørgen Kluw, tak for gave i.f.m. udtræden af menighedsrådet.
Tak fra Folkekirkens Ungdomskor.
Hilsen fra Kirkemusikskolen Vestervig.
Orientering om ”Niveaufri adgang til Skive Kirke”. Forventes at kunne afsluttes
Søgning af fondsmidler – møde med provstiet den 22. februar. Til renovering af Skive Kirke.
Mobile Pay til kollekt – intet nyt, Spar Nord?
Indvielse af videokunst af Katja Bjørn. ”De syv dødssynder” den 3. februar i Søndercentret og her ved
kirkerne.
Generalforsamling i distriktsforeningen den 2. februar.
Kurser:
 8. marts for kontaktpersoner
 21. marts for valgte kasserer
 27. marts for kirkeværger
Reformationsjubilæet 2017 i Aarhus.

4.
4.a

Kirkehjørnet
Salme valgt af Natalia P. Andresen
DDS 557, Her vil ties her vil bies.
Hvem finder en salme til næste møde?
Karl Bundgaard
Høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken

Skive Menighedsråd stiller os positivt overfor at deltage i fremtidige forsøg.
5.

Endelig konstituering

Tilføjelse til konstitueringen med Ole Dahl som fmd. for Kirke- ejendomsudvalget og Lisa
Henriksen indtræder i økonomiudvalget.
6.

Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen godkendtes.
Kort drøftelse af hvordan referater skal udarbejdes. Til overvejelse og senere beslutning.

7.

Menighedsmødet – dato og hvordan?

Forslag om den 19. marts.
Afholdes efter højmessen før efterfølgende kirkefrokost.
8.

Udskiftning af trådløse systemer til mikrofoner i Skive og Vor Frue Kirke.

Det besluttedes at gøre brug af Oticons tilbud om udskiftning af trådløse enheder i Vor Frue
Kirke og Skive Kirke. Tilbud på kr. 48.600.
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9.
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Sigurd Barrett fortæller om Luther (Alt om Luther på 60 minutter)
Sigurd Barrett er engageret til KCL, og derfor er planen udskudt til næste år.

Ved friluftsgudstjenesten arbejdes der på at plante et æbletræ – i den etablerede frugtpark.
9.a

Beslutning om koncert med 4 personer fra prinsens musikkorps.

Der bevilgedes kr. 8.000 til koncert med ensemble fra prinsens musikkorps.
10.

Regnskab 2016

Kvartalsrapporten – foreløbig – for 4 kvartaler blev gennemgået. Rapporten udviser et mindre
underskud kr. 44.460.
Rapporten taget til efterretning.
11.

Ny logo til Skive Menighedsråd

Beslutning om nedsættelse af udvalg til bearbejdelse af logo og kommunikationsprofil generelt.
Udvalget består af Lisbeth Luckow, en af præsterne, Karl Bundgaard, Lis Gregersen og Gunnar
Poulsen.
12.

Ansøgning om tilskud til voksenkorets tur til London – kr. 5.000

Det besluttedes at støtte med 5.000 og evt. anvende af korets øvrige budget.
13.

Anmodning om støtte til VOK kr. 2.500

Det besluttedes at støtte med kr. 2.500.
14.

PREP (Prevention and Relationship Enchangement Program)

Et forebyggende og relationsudviklende kursus – meget ofte benævnt ”parterapi”.
Skive Menighedsråd er positiv overfor projektet.
Ole Dahl og Karl Bundgaard undersøger muligheder for et samarbejde med Egeris og Resen om
projektet.
15.

Udvalgsberetninger.
-

16.

Økonomiudvalg
Kirke- og ejendomsudvalget
Kirkegårdsbestyrelsen
Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg
Arbejdsmiljøudvalget

Evt.

Ove Jensen vil organisere indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Opfordring til at blive
indsamler.
Kirkeblad har deadline mandag den 30. januar 2017!
Referent /Gunnar Poulsen
Indsigelse imod referatet skal ske til Kirkekontoret inden 8 dage.

