Sct. Johannes Sogns menighedsråd
Menighedsrådsmøde i Johanneshuset tirsdag den 13. februar 2018 kl. 15.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Skrivelser og efterretninger
3. Nyt fra menighedsrådets udvalg:
a) Kirkeværgen
b) Præstegårdsudvalget
c) Aktivitetsudvalget
d) Filmklubben
e) Kirkegårdsbestyrelsen
f) Kirkemedarbejder
4. Mad til Skærtorsdag
5. Evaluering af arrangementer
6. Henvendelse fra biskoppen vedr. finansiering af præstestillinger
7. Eventuelt
8. Godkendelse af referat

Lukket møde:
9. Personalesager

Referat:
Dagens sang: Michael Astner – 453 Du kom med alt det der var dig
Ad. 1. Dagsorden godkendt.
Ad. 2. Skrivelse om ophavsret ved brug af billeder fra nettet.
De fire bysogne agerer som en samlet enhed og Jens Thorsen er tovholder på projektet.
Skrivelse vedr. Råd fra politiet: Sund fornuft og DNA-mærkning.
Menighedsrådet udarbejder retningslinjer for hvem der skal sørge for hvad når den sidste
mand/kvinde forlader Kirken og Johanneshuset så vi ikke behøver de store tiltag for at
sikre vore værdier.
Ad. 3.

a) Kirkeværgen:
Der etableres en ny flagstang ved kirken på den nye placering tættere ved
kirken. Det vil blive for omkostningstungt og nærmest umuligt at genbruge den
gamle flagstang da beslaget ikke kan genanvendes.
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Den nye flagstang er en glasfiberstang med indvendig line, så den er
hærværkssikret.
Vi indkøber en ny fremtidssikret projektor til Johanneshuset, så vi kan imødese
de nye krav til en sådan. Indkøb kr. 7.446,- + moms.
b) Præstegårdsudvalget:
Intet.
c) Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsudvalget er i fuld gang med at programsætte efterårets
arrangementer.
d) Filmklubben
Filmklubben kører stille og roligt.
e) Kirkegårdsbestyrelsen:
Lønsystemet FLØS kører bestemt ikke efter hensigten. Der er gevaldig rod i det.
f) Kirkemedarbejder:
Lone Petersen havde overdraget information til formanden vedr.
sogneudflugten:
Mandagscaféen har givet lov til, at sogneudflugten i år kan blive slået sammen
med Mandagscaféen sommertur.
Mandagscaféen har fortrinsret til billetter, og de får turen til en anden pris, end
sognets beboere da de året igennem lægger et stort arbejde i at strikke/hækle
til hjælp i udlandet og strik af dåbsklude.
De betaler sædvanligvis et mindre beløb til deres udflugt.
Udflugten forventer vi, går til Møltrup Optagelseshjem, hvor der også vil blive
serveret kaffe og kage.
Der kommer mere info til næste menighedsrådsmøde.

Ad. 4. Vi satser på ca. 50 deltagere til Skærtorsdagens arrangement og afskeden med Lone Klok.
Eva Jensen, Jette Boesen og Anne Serup laver grønsagstærter.
Nina Damsgaard, Lisbeth Frøkjær Smed og Leif Arffmann laver forskellige salater.
Birthe Enggaard Jensen og Eva jensen bager brød.
Birgit Flindt køber dessertkage til kaffen og langtidssteger lammekødet.
Ad. 5. Fastelavns arrangementet var en stor succes, omkring 40 voksne og børn deltog.
Der kan ses videoklip og billeder på Facebook.
Sogneeftermiddagen med Inger Marie Raunkjær-Jensen var også pænt besøgt.
Ad. 6. Som udgangspunkt er der fra biskoppen side lagt op til ansættelse af to
50%-præstestillinger.
Biskoppen mener der således der kan komme en ’ekspert’ på hver af de nævnte områder.
Menighedsrådet støtter forslaget.
Ad. 7. Menighedsrådsmødet holdes som forud planlagt tirsdag den 20. marts kl. 15.00.
Ad. 8. Referatet blev godkendt.
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Ad. 9. Intet.
Mødet slut kl.: 16.00
I mødet deltog: Anne Serup, Birgit Flindt, Eva Jensen, Poul Erik Jensen, Nina Damsgaard, Leif Arffmann,
Lone Klok, Tove Mikkelsen, Jette Boesen og Ib Allan Holck.
Medarbejdernes repræsentant: Michael Astner.
Kirkemedarbejder: Ikke til stede.
Fraværende med afbud: Lisbeth Frøkjær Smed.
Ref.: Ib Allan Holck
Næste møde den 20. marts kl. 15.00
Framelding til menighedsrådets møder sker til Michael Astner senest søndagen før mødet tlf. 21 68 92 95.
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