Klemensker-Rø Menighedsråd

(46)

Dagsorden for menighedsrådets ordinære møde onsdag den 9. oktober 2019 kl.
19.00 i præstegården

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

Fraværende med anmeldt forfald: Ingen

1. Orientering v/formanden
 Halvtagsbygning i præstemosen
 Nyt vedr. vandboringen v. præstemose
2. Orientering v/sognepræsten
 Julehjælp
 Gudstjeneste planlægning og aktiviteter
 Alfa-kursus, planlagt til gennemførelse januar – april 2020.
 Debat om folkekirkens liturgier. Debatmøde foreløbig fastsat til den 22.
marts 2020.
 Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet skal afholdes den 12. maj
2020.
3. Orientering v/øvrige deltagere
 Orientering om arbejdstidsskemaer for graverne i perioden 1.april 2018 –
31. marts 2019 (Peter). Udsættes til næste møde.
 Indkøb af minihåndbog/kalender for 2020.
 Kursus den 28. nov. 2019 kl. 17.00 – 18.30 i Sognegården Rønne Nord
om den Digitale arbejdsplads.
 Invitation til Landemode 4. november.

4. Endeligt årsbudget for 2020. Budgettet balancerer med den udmeldte
budgetramme på driften kr. 1.794.500. Beløbet er kr. 13.900 større end den
oprindeligt udmeldte ramme, og beløbet er tildelt som følge af større prisog lønstigninger. Endvidere et anlægsbeløb på kr. 319.000 til
istandsættelse af præstegården v/stillingsskift (arbejdet udført i 2019).
(afleveret 29-09-2019 kl. 19.55) Godkendt

5. Revisionsprotokollat vedrørende revision af regnskabet for 2018.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Godkendt

6. Kvartalsrapport pr. 30.09.2019. Gennemgået og godkendt. Det blev endvidere
godkendt, at graveren anskaffer en ny slagle-klipper til en pris af kr. 13.500,-. incl.
moms.
7. Udbetaling af årligt beløb på kr. 5.000,00 for 2019 til KFUM-Spejderne for
medvirken ved særlige arrangementer i kirken. Godkendt
8. Ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder (sognemedhjælper) pr. 1.
november 2019. Arbejdsopgaver og planlægning. Godkendt at Oddrun
Rønne ansættes pr. 1. november 2019 med 10 timer ugentligt.


Planer og visioner for ældre-børne-ungdomsarbejde mm.
input v. Nikolaj.

9. Aktivitetsudvalg og aktiviteter. Hvad ønsker vi at bruge de penge vi har
afsat i budgettet til: ”Foredrags- og mødevirksomhed”? Spørgsmålet blev
drøftet og der nedsættes et midlertidigt arrangementsudvalg til at vurdere sagen.
Udvalget består af Nikolaj, Annette, Heine og Birgit.
10. Henvendelse fra IM Klemensker omkring fremtidigt samarbejde og brug af
IM-Missionshus. Menighedsrådet er positive over for henvendelsen og vil drøfte
den på et senere tidspunkt.
11. Eventuelt.
 Forespørgsel fra ældresagen om lån af kirken til afholdelse af koncert
den 6. marts 2020 med Jens Jørgen Riis og koncertkoret – godkendt.
 Poul orienterede om indkomne gaver ved høstgudstjenesterne.

