
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde mandag den 7. juni 2021 kl. 17 i 
Johanneshuset. Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet. 
 
Afbud til Henning senest fredag 6. juni kl. 12. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyt fra  
a. Orientering om tårntag/ Henning 
b. Byggeudvalget for tilbygning af provstifløj /Henning 
c. Kontaktpersonen med orientering fra medarbejdermødet 

 
3. Grøn Kirke. Orientering og drøftelse /Kevin 

4. Nyt om kirkens 80-års fødselsdag 

5. Babysalmesang. MR bedes tage stilling til, hvorvidt babysalmesang skal afsluttes med 

gudstjeneste eller om holdet skal holde afslutning for sig selv. (Bilag) 

6. Evaluering af  

a. Sogneudflugt 

b. Busture i forbindelse med ensomhedspulje  

c. Temaaften om økonomi 

7. Større investeringer i Sct. Johannes Det tidligere MR har i samarbejde med provstiet 

udarbejdet hvilke investeringer der er i fokus i vores sogn. Drøftelse. (Bilag) /Inge og 

Henning 

8. Vi ser frem mod budgetudarbejdelse 2022 /Inge og Henning 

9. Flagdage (Bilag) 

10. MobilePay. Denne gang laver vi en opsamling over mulige områder, hvor vi kan bruge 

mobilepay. MobilePay koster ca. 750 i oprettelse, 49 pr mdr. og 0,75 kr. pr transaktion.  

Der er desuden en problematik i forhold til at håndtere kontanter i banken. 

11. Evt. 

12. Godkendelse af referat 

/Henning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat af menighedsrådsmøde mandag d. 7. juni 2021 kl. 17 

Deltagere: Jimmi Jacobsen, Kevin Hasselstrøm Larsen, Ib Allan Holck, Inge Kristiansen, 
Jonna Madsen, Henning Lauridsen, Marianne Aas Thorsen, Karina Frank, Lisbeth Frøkjær 
Smed, Dorte Volck Paulsen, Anne Serup (ref) 

1 Godkendelse af dagsorden.  

Nye punkter: 

4a Vilkår for lån/leje af Johanneshuset  

4b Nye datoer for gudstjeneste på Sofiegården 

2 Orienteringspunkter 

a. Orientering om tårntag mv. Leverandør valgt: Ove Larsen. Finansieringsplan skal 
forelægges Provstiudvalget.  

Der lægges nyt asfalt omkring kirkens indgang. Udbedres af firmaet i uge 34. 

 

b. Provstifløj - projektet er i gang. 

 

c. Medarbejdermøde 27.5 

• Coronasituation, reglerne skal ajourføres 

• Kirkekontor åbner snart, skrivebord i gangen 

• Kirkesangere skal rekrutteres, evt. via opslag på hjemmeside eller Jobindex. 

• Arbejdspladsvurdering foretages i løbet af efteråret. 

• Hjælper til konfirmander med særlige behov søges. 

• Ny tovholder til Folkekirkens Feriehjælp ønskes, dagsordenspunkt til næste 
møde. 

• Budget for konfirmandundervisning udarbejdes. 

• Evt. udbygning af orglet blev diskuteret. 

• Medarbejdersamtaler foretages i løbet af sommeren 

• Marianne Aas Thorsen valgt som ny medarbejderrepræsentant. 

• Medarbejderne vil gerne have en ønske/forslagsliste, som de løbende kan 
skrive på. 

• Opgaver til Renee Bisgaard kan skrives på liste i køkkenet, Marianne Aas 
koordinerer. 
 

 

3. Grøn kirkeudvalget har iværksat forsøg med papirsortering samt indsamling af 
lysestumper i kirken og i Johanneshuset.  Udvalget foreslår at næste skridt i 
arbejdet med grøn kirke er indkøb af elsparepærer med dæmpefunktion. 

• Information hænges op i huset vedr. intentionerne med grøn kirke. 

• Der er en udgift ved at aflevere affald. 



• Medarbejderne bakker op om Grøn kirke, og vil gerne se tjeklisten. 

 

4. Kirkens fødselsdag: der er ikke plads til Hoppeborg. Plan B er under udarbejdelse.   

4 a    Regler for lån af Johanneshuset. Behandles på næste møde. 

4 b Sofiegården: 8.7 Jonna, 5.8 Anne, 2.9 Karina. Resterende datoer besættes på 
mødet i august. 

 

5. Babysalmesang. Afslutningsgudstjeneste aftales med Helene evt. på kirkens 
fødselsdag. Henning kontakter Helene vedr. detaljer omkring honorar 

 

6. Evaluering af 

1. Sogneudflugt: Vellykket udflugt. Henning påpeger, at det er vigtigt at tænke på 
adgangsforhold i forhold til rollatorbrugere. Lørdag næste år, evt. Skærup Zoo 
eller H C Andersens hus 

2. Coronastop busture: Busture er vellykkede indtil videre. 

3. Temaaften om økonomi: Dejligt med temamøde. Vi vil gerne have kontoplanen 
gennemgået. Inge Hauge kan indkaldes igen. John Skodsborg kan gennemgå 
budgetopbygning for os. 

 

7. Større investeringer. Orientering om hvordan større investeringer planlægges 
i samarbejdet med Provstiudvalget. Lån fra stiftet, afdrag betales af provstiet 
og ikke af sognets drift. Udvidelse af orglet skal besluttes af menighedsrådet.  

 

 

8. Budget skal udarbejdes i efteråret. Inge og Henning beder om møde med 
Inge Hauge i forbindelse med budgetlægningen. 

 

 

9. Flagdage - udvalget har styr på hvem der søger for flaget angivne dage. 

 

 

10. Mobilepay - oprettes, vedtaget af menighedsrådet. Henning kontakter VKK 
om oprettelsen.  

 

11. Evt. 

 

• Grotian aften - Kevin vil gerne have folk til at læse op. 



• Maria Krogsøe Mienert varetager vikariat oktober - december når Lisbeth har 
studieorlov.  

• Sognets arbejde punkt på næste møde.  

• Inge har været oplægsholder vedrørende Frivillig ambassadører 

• Nogle kursister kunne være interesserede i frivilligt arbejde i Johannes sogn 

 

12. Referat godkendt 

Næste møde 10. August 

 


