Dagsorden for menighedsrådets ordinære møde den 27. november 2019 kl. 19.00 i
præstegården
Deltagere:
 Medlemmer: Poul Kofod, Svend Espersen, Heine Laursen, Bjarne Bech, Inge
Svendsen, Birgit Hansen, Jette Jensen, Kurt Skovgård Pedersen og Nikolaj Kjærby
 Suppleanter: Betina Hjorth
 Medarbejderrepræsentant: Carsten Holm
Fraværende med anmeldt forfald: Peter Rønne – i stedet er indkaldt Betina Hjorth
1. Orientering v/formanden
 Gudstjeneste til eftersyn. Debat efter gudstjenesten den 22.03.2019.
 Henvendelse fra nabosogne og evt. hjælp til bl.a. kirkebogsføring. Afventer.
 Madpakkehytten er færdig, også med belægning.
 Amazing forespørger om lån af kirken til koncert den 12. december 2019 kl. 19.30.
Klemensker menighedsråd betaler for en annonce.
2. Orientering v/sognene.ræsten
 Nikolaj har foretaget en lettere revision af indsamlingslisterne.
 Konfirmation i Rø kirke St. bededag 2020 med 2 konfirmander.
 For deltagelse i LederOase godtgør menighedsrådet kursusafgift. Transport,
ophold og forplejning er for egen regning.
3. Orientering v/øvrige deltagere
 Provstiudvalget har på sit møde den 14.11.2019 godkendt regnskabet for 2018
incl. Revisionsprotokollat.
 Orientering om arbejdstidsskemaer for graverne i perioden 1. april 2018 til 31.
marts 2019. Der nedsættes et ad.hoc udvalg på 5 personer til at vurdere
arbejdsfordelingen mellem de to kirkegårde (Peter, Inge, Jette, Heine og Kurt).
Peter indkalder gruppen til møderne.
 Odrun orienterede om sit arbejde, herunder pilotprojekt ”Børnetjeneste” og
eventuel oprettelse af juniorklub.
 Foreløbigt regnskab for renovering af præstegården ved præsteskift.
4. Medlemmerne af menighedsrådet fra Rø sogn foreslår, at der pålægges nye tæpper
og løber i Rø kirke af samme kvalitet/farve, både i kor og på gangen. Der bevilges et
beløb til ny gulvbelægning ved alter samt ny løber. Bjarne kontakter tæppefirmaet for
opnåelse af størst mulig rabat.
5. Bæredygtige kirker – er vi det i Klemensker-Rø? Er vi ansvarlige nok i forhold til
miljø og forbrug? Jette kontakter graveren i Rø for en optimering af affaldssorteringen.
Spørgsmålet om tidspunkterne for belysning af kirkerne genoptages næste år (inden 31.
oktober 2020)
6. Drøftelse og evt. beslutning vedr. sammensætning af arrangementudvalg og
aktivitetsudvalg. Skal vi have begge – hvis ja: hvilken fordeling af ansvar og
beslutningskompetencer. Fremover findes kun eet udvalg, aktivitetsudvalget, som
består af Birgit, Annette, Svend, Ann-Kristin, Carsten, Bjarne, Nikolaj og Odrun.
7. Valg af formand Genvalg af Bjarne Bech med 8 stemmer og 1 blank stemme

8. Valg af næstformand Genvalg af Inge Svendsen med 9 stemmer

9. Valg af kirkeværger Genvalg af Svend Erik Espersen for Klemensker kirke og Jette
Jensen for Rø kirke
10. Valg af kontaktperson Genvalg af Peter Rønne
11. Valg af kasserer (valgt i rådet) Genvalg af Poul Kofod
12. Valg af sekretær Genvalg af Poul Kofod
13. Valg af underskriftsberettiget Genvalg af Inge Svendsen
14. Valg af bygningskyndig Genvalg af Kurt Skovgård Pedersen
15. Tidspunkt for 1. møde i funktionsperioden Tirsdag den 18. februar 2020 og tirsdag den
14. april 2019. Resten af møderne fastsættes den 14.04.2019
16. Eventuelt Inge Svendsen indkøber julegaver til de ansatte, pris 150 - 200,- kr.

