Dagsorden til 2. dec. kl.19.00 2020.
Afbud:
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat: Godkendt

Nyt fra formanden:
Menighedsråd – provsti – stift Formanden genopfrisker: Kontaktperson har den primære
kontakt med personalet i sin egenskab som personaleleder. Kassereren styrer økonomien
sammen med Marianne Ditlevsen, der er privat regnskabsrådgiver for menighedsrådet.
Menighedsrådet ønsker at bibeholde Ditlevsen som egen rådgiver for menighedsrådets økonomi.
Provstiet har kontor i Søndersø, hvor provstiets regnskabsafdeling holder til samt provstiets
sekretær. Organisatorisk er provstiudvalget placeret over menighedsrådet i forhold til udvalgte
økonomiske dispositioner. Ansøgninger vedr. midler til renovering og drift af kirkerne søges i
provstiudvalget. I Stiftet sidder en række rådgiver, der kan hjælpe med alt fra drift af
kirkebygninger, personalejura mv. Landsforeningen for menighedsråd kan også benyttes som
sparringspartner.
Hvordan kommer I på IT skrivebordet? Hold øje med kurser hos Stift og
Landsforeningen af menighedsråd
Hvordan kommunikerer vi med hinanden? mail, sms eller? Den primære kommunikation
er via e-mail. Formanden sender dagsorden ud ca. en uge før mødet. Der meldes afbud til
formanden på mail eller SMS, hvis man ikke har mulighed for at deltage i menighedsrådsmødet.
Der er i udgangspunktet mødepligt.
Forskellige tidsskrifter: Menighedsrådsbladet, Stiftsavisen samt Samvirkende
Menighedspleje
Præstesituationen: Sognets faste præst er fra og med uge 47 begyndt at arbejde 25 procent.
Det er sognepræsten til og med uge 1. Fra og med uge 2 går hun op på 40%, fra og med uge 8 er
sognepræsten på 75%. Søndag d. 7. feb. og d. 25. har sognepræsten første gudstjenester. Fra 31.
maj er hun oppe på 100 % uden dog at indgå i rådighedsordningen. Måske kan der fås en vikar
fra og med 10. jan., har provsten oplyst formanden. Indtil da formodes sognet at blive dækket af
omkringliggende præster via rådighedsordning.
Nytårsdag? Formanden har kransekage til en nytårsgudstjeneste.
Nyt fra præstvikaren:
Jul: Billetter til julegudstjenesterne er pænt efterspurgt – særligt børnegudstjenesten kl. 10.00 i
Særslev synes populær.

Nyt fra kassereren:
Godkendelse af regnskabsinstruks: Godkendt
Nyt fra Kontaktperson:
Personale orientering: Ønsker at slå en stilling op med en kirketjener, der kan tage sig af
større handlinger og rengøring af kirken. Kirketjeneren opgaveportefølje er en større opgave end
først antaget og kan derfor ikke løftes af kirkesangerne alligevel. Kirkegårdsassistent overtager
det administrative på kontoret for at frigive timer til det grønne for kirkegårdslederen. Derfor
estimerer kontaktperson, at en stilling som kirketjener vil kunne varetages på 10 timer ugentligt.
Der er opbakning i rådet til at slå stillingen op.
Antal af gudstjenester: Ansøgning om reduktion af antallet af gudstjenester om søndagen,
som sendes via tjenestevejen, dvs. gennem provst til biskop, som har bemyndigelsen til at give
dispensation. Det foreslås, at fastsættelse af tidspunkt for højmessen er klokken 10.00 om
søndagen. Dispensationen ønskes for at give en fleksibilitet i planlægningen af gudstjenester. I
forbindelse med højtider og hvor det giver mening, kan der fortsat lægges flere gudstjenester på
søn.- og helligdage.
Nyt fra graveren:
Graver har fået tilbudt LED lys, der ligner ægte lys. Lysene kan minimere udledning af CO2, de
generer ikke luftvejene. Connie Bang stemmer imod indførelse af LED lys. Prisen er 4.500 kr.
for juletræslys. Forslag er vedtaget.
Hækplanter indkøbt: Pengene for indkøb af hækplanter er overført fra provstiet til sognekassen. Graver indkøber planter og får leveret, når det passer ind i planlægningen.

1. Julehjælp v/ Bodil: Der er fire ansøgere til julehjælp 2020, som er videresendt til
Menighedsplejen. Praksissen blev påbegyndt i 2018, hvor der var én ansøger. Sidste år
var der tre ansøger. Familier med børn får en større kurv end familier uden børn. Det
drejer sig om en kurv fra Brugsen med julemad og godter. Der forventes svar fra
Menighedsplejen d. 18. dec. Brugsen er klar til at sørge for at lave kurve, som kan
udleveres til familierne, der har søgt.

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde. Connie Bang sørger for kage.
Hanne Kjemtrup, Erik Pedersen, Helle Christiansen, Birgitte Mikkelsen, Friederike Enzenberg, Bodil Knudsen,
Bjarne Flymann, Connie Bang, Tine Høgstedt, Thomas Jørgensen, Charlotte J. Thomsen

