Klemensker-Rø Menighedsråd

(45)

Dagsorden for menighedsrådets ordinære møde den 28. august 2019 kl. 19.00 i
præstegården

Deltagere:
 Medlemmer: Poul Kofod, Svend Espersen, Heine Laursen, Bjarne Bech, Peter
Rønne, Birgit Hansen, Jette Jensen, Kurt Skovgård Pedersen og Nikolaj
Kjærby
 Suppleanter: Jørgen Damgård Nielsen og Annette Sonne
 Medarbejderrepræsentant: Carsten Holm

Fraværende med anmeldt forfald: Inge Svendsen

1. Orientering v/formanden
 Projekt ”præstemosen” – placering af ”halvtagsbygning” – og
inddragelse at andre grupper
 Henvendelse vedr. mulighed for at sætte et muldtoilet op v.
Præstemosen til drøftelse.
 Ny vandboring ved Præstemosen
2. Orientering v/sognepræsten
 Ny mobiltelefon Godkendt indkøb af ny telefon
 Morgenandagt (indkøb af tidebønsbøger?) Godkendt indkøb af 5 stk.
 Konfirmandundervisning udsat til efter efterårsferien Tilmeldt 8
konfirmander
 Børnekirke og lovsang 8. september og måske månedligt
 Drøftelse af liturgien ved de almindelige gudstjenester
 Den lille kalk i Rø Flere muligheder undersøges.
 Alpha-kursus efter nytår Flere udtrykte interesse for afholdelse af kursus.
Der nedsættes en arbejdsgruppe.
3. Orientering v/øvrige deltagere
 Budgetsamråd den 3. september 2019. Formand og næstformand deltager
 Nikolaj overtager meddelelser efter gudstjenesten
 Arbejdet med opsætning af 3 støttepiller er færdigt
 Efterårsmøde den 8. oktober 2019
 Debataften om kirkegårdskultur m.m. den 12. sept. 2019
4. Regnskabsrapport pr. 30.06.2019 Gennemgået og godkendt
5. Godkendelse af Lindalee Laurs ansættelse som organist pr. 1. juli 2019.
Ansættelsen sker med et ugentligt timetal på 14 og med samme intervalløn
pr. 31.03.2012, som pågældende fik i sin tidligere ansættelse. Danske
Kirkemusiker Forening har godkendt lønvilkårene. Godkendt
6. Henvendelse fra følgende kor om koncerter i Klemensker kirke:
 Tirsdag den 3. december 2019 med Rønne Byorkester (kirkens
fødselsdag). Honorar kr. 3.000 samt annonce i lokale dagblade,
betalt af menighedsrådet. Gratis entre. Godkendt



Lørdag den 13. juni 2020 med Fangekoret (under Folkemødet).
Ingen honorar og Fangekoret opkræver selv entre på kr. 100,00 til
delvis dækning af udgifter ved transport/ophold for fangekoret
under Folkemødet. Menighedsrådet stiller kirken vederlagsfrit til
rådighed. Godkendt

7. Færdiggørelse af istandsættelse af Rø kirke med ny tæppebelægning i kor
og ny løber. Af bevillingen på kr. 200.000 til reparation af vægge og maling
er der anvendt ca. kr. 192.200. Regnskabet godkendt. Tæppebelægning
omkring alter udskiftes for en pris af ca. 15.000 kr. incl. moms. Udskiftning af
løber udsættes.
8. Indflytningssyn i præstegården Godkendt
9. Forslag om etablering af en gruppe der bl.a. kunne fremstille
strikkeklub/dåbsklæde v/ Anette Sonne. Godkendt
10. Drøftelse og evt. beslutning om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder
(sognemedhjælper) i Klemensker – RØ. Forslag om at slå stillingen op
snarest. Drøftelse af indhold, timer og opgaver. Der opslås en stilling på 8
timer ugentligt.
11. Kenn Jørgensen har opsagt lejemålet af trekantarealet til kolonihave med
udgangen af 2019. Helle Olsson overtager lejemålet for en 5-årig periode på
samme vilkår som tidligere lejer.
12. Eventuelt


Skal vi have en visionsdag/aften? – hvad tænker MR om dette?
Forslaget blev drøftet.

