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Menighedsrådsmøde i Johanneshuset tirsdag den 15. august 2017 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. Kvartalsrapport 

 

5. Orienterende møde om valg til provstiet den 24. august 

 

6.     Studietur 15.-16. september 2017 

 

7. Nyt forstærkeranlæg 

 

8. Godkendelse af forsøg vedr. samarbejder som selvstændig juridisk enhed 

 

9. Synsprotokol vedr.  Sct. Johannes Kirke 

 

10. Energioptimering af bygningerne 

 

11. Eventuelt 

 

12. Referat godkendes 

 

 

Lukket møde: 
 

13. Personalesager 

 

Referat: 

 
 

 Dagens sang:  Tove Mikkelsen 
 

Ad.   1. Dagsorden godkendt. 

 

Ad.   2. Ingen bemærkninger. 
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Ad.   3.  a) Kirkeværgen: 

   Poul Erik visualiserede den forandring i terrænet foran kirken der skal til ved 

hjælp af snore. 

Det vil give en væsentlig forøgelse af stigningen samtidig med der stadig vil 

være problemer ved indgangsdøren og i våbenhuset. 

Poul Erik har lavet en aftale med malermester Mørk om besigtigelse og 

reparation af de afskallede steder på kirkebænkene. 

Der er også aftalt møde med mureren som kalkede kirken om tilbud på 

kalkning/afrensning af væggene i buerne over radiatorerne og kalkning af 

redskabsskuret.. 

Det første tilbud på udskiftning af vinduer i Johanneshuset er indkommet. 

Det lyder på kr. 90.885,00 eks. Moms. Vi kan evt. hvis det skulle være 

nødvendigt, vente med at skifte de tre nordvendte vinduer. 

Et forslag er fremsat om at tænde den syvarmede lysestage - på sin nuværende 

plads – under gudstjenester. 

Dette forslag blev vedtaget som et forsøg. 

  

  b) Præstegårdsudvalget: 

   Poul Erik laver en aftale med Jens Thorsen angående beplantning på Jellingvej. 

 

  c) Aktivitetsudvalget: 

   Intet. 

 

  d) Filmklubben 

   Holder sommerferie. 

 

  e) Kirkegårdsbestyrelsen: 
   Intet. 

 
  f) Kirkemedarbejder: 
   Intet. 

 

Ad.   4. Kvartalsrapporten ser fornuftig ud og blev godkendt. 

 

Ad.   5. 5 medlemmer af menighedsrådet samt Lisbet Frøkjær Smed deltager i mødet i 

Torvehallerne. 

 

Ad.   6. 16 personer deltager i studieturen den 15.-16. september.  

Program for turen vedhæftet. 

 

Ad.   7. Vi afventer bedre økonomi og tager forslaget op igen sidst på året. 

 

Ad.   8. Birgit udlagde teksten, så vi alle kunne forstå den lidt indviklede tekst vedrørende: 

’Godkendelse af forsøg under 2. forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder 

som selvstændig juridis enhed – bevillingssamarbejde’ 

Menighedsrådet godkendte ansøgningen om at deltage i dette forsøg. 

 

Ad.   9. Menighedsrådet tog provstiudvalgets henvendelse til efterretning og listen vil blive 

revideret. 

 

Ad. 10. Poul Erik har haft besøg af en konsulent angående Grøn Innovation og en rapport fra 

denne fremsendes til formanden. 
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Ad. 11.  Indbydelse til fri leg om kirken i byen den 13. september kl. 17.00 – 18.30. 

Mail fra Leif Arffmann vedhæftet. 

 

Lisbeth gjorde opmærksom på Reformationens Døgn –  

udførligt program er lagt på hjemmesiden. 

 

Organistafløsersituationen blev drøftet. 

 

Ad. 12. Intet. 

 

 

Mødet slut kl.: 17.00 

 

I mødet deltog:, Lone Klok, Lisbeth Frøkjær Smed, Anne Serup, Birgit Flindt, Tove Mikkelsen, Eva Jensen,  

Poul Erik Jensen, Nina Damsgaard, og Ib Allan Holck  

Medarbejdernes repræsentant: Ikke tilstede. 

Kirkemedarbejder: Ikke tilstede. 

Fraværende med afbud: Leif Arffmann og Jette Boesen 

 

Ref.: Ib Allan Holck 

 

Næste møde den 12. september kl. 15.00  

Framelding til menighedsrådets møder sker til Michael Astner senest søndagen før mødet tlf. 21 68 92 95. 


