Klemensker-Rø Menighedsråd

(48)

Referat for menighedsrådets ordinære møde den 18. februar 2020 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
 Livets gang i kirkerne siden sidst.
 Distriktsforeningens generalforsamling den 19. februar 2020
 Forårsmøde den 1. april 2020
2. Orientering v/sognepræsten
 Debatmøde om folkekirkens gudstjenesteform/liturgi den 22. marts 2020.
Nikolaj udarbejder oplæg.
 Kortlægning af social-etisk arbejde i sognene. Nikolaj udfylder samleark,
som indsendes til biskoppen.
 Ønske om at nytænke indholdet på kirkesiderne i Klyngeavis. Der
nedsættes et midlertidigt ”ide-udvalg”: Bjarne, Jørgen, Annette og Nikolaj.
3. Orientering v/øvrige deltagere
 Orientering om arbejdstidsskemaer for graverne i perioden 01.04.18 –
31.03.19. Rådet tog Peters orientering til efterretning.

4. Regnskab 2019. Afleveret 18.02.2020 kl. 23.58.

Godkendt

5. Klyngeavisen anmoder om et tilskud af samme størrelsesorden som sidste
år, kr. 20.000. Bevilget kr. 20.000

6. Udskiftning af højtaleranlæg i Rø kirke. Der er indhentet 2 tilbud, som er
udsendt til medlemmerne. Bjarne, Poul og Jørgen arbejder videre med sagen

7. Klynge-samarbejdet anmoder om lån af Klemensker kirke medio
september til koncert i forbindelse med Kulturugen (evt.
underskudsdækning). Kirken stilles vederlagsfrit til rådighed for koncerten,
men der gives ingen underskudsdækning.

8. Eventuel hjælp til kirkebogsføring i samarbejde med kirkerne i
”Nord”+Knudsker
Ansøgning sendt til provstiet Godkendt, under forudsætning af at
menighedsrådet kompenseres for den ekstra udgift.

9. Udarbejdelse af personalepolitik. Det nedsatte udvalg vedrørende
fordelingen af gravernes arbejdstid udarbejder en skitse til en personalepolitik.

10. Menighedsrådsvalg (valgforsamling) den 15. september 2020. - v/Poul
 Sted og tidspunkt for et fælles orienteringsmøde den 12. maj 2020. Det
kan besluttes at afholde 2 orienteringsmøder, et i hvert sogn.
Klemensker og Rø holder kun ét fælles møde, tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i
Sct. Klemens Kirke.
 Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.
 Orienteringsmødet bekendtgøres i Klynge-avisen den 8. april 2020
(sidste frist 21. april 2020)
 Fortsat et fælles menighedsråd for de 2 sogne. Vedtaget.
 Fastsættelse af antal medlemmer ( p.t. 6 + 3). Indberettes 1. april 2020.
Fortsat 6+3 vedtaget.
 Funktionsperiode 4 år eller 2 x 2 år. 4 år vedtaget.
 Hvem ønsker at fortsætte i Rådet og hvem stopper
 Rekruttering af nye medlemmer
 Valgbestyrelsen kan beslutte, at valgforsamlingen afholdes fælles for
de 2 sogne. Opstilling og afstemning sker separat.

11. Eventuelt
 Jørgen indhenter tilbud på LED-pærer til Sct. Klemens Kirke

