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Møde i menighedsrådet ved Præstevang Kirke
13. juni 2019 kl. 18:30
Beslutningsreferat

Deltagere:
Annette Dragsdahl, Anne Klahn, Erik B. Jørgensen, Elisabeth Lyneborg, Katrine Lundgreen Brix,
Nina E. Jokumsen, Nils Bonde, Annemarie Lund (præst), Anne Boye (præst), Andreas Riis Damgaard (vikarierende præst), Lene Christiansen, Finn Nygreen, Kirsten Kruse, Mads Gaub
Fraværende: Ninne Ildvedsen
Referent: Lene Christiansen

Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Tema: Om arbejdet med ny liturgi for dåb og nadver
3.
Kirkens liv og virke
4.
Kassererens kvarter
a. Vedtagelse af budget 2020
5.
Status for anlægsprojekter
6.
Status for driftsprojekter
7.
Drøftelse vedrørende ansættelse af ny præst
8.
Kompensation for udlån af kirken til koncerter
9.
Fastlæggelse af MR-møder fra august til og med december
10. Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Aktivitetsudvalg
d. Skoletjenesten
e. Præsterne
11. Eventuelt, herunder:
a. Forslag til dagsordenpunkter til kommende møder
12. Underskrift af referat

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Ekstra punkt: Kursusansøgning. Behandles efter punkt 7.
Ad 2: Tema: Om arbejdet med ny liturgi for dåb og nadver
Formanden kom med et oplæg om arbejdet med ny liturgi for dåb og nadver, med udgangspunkt i
debatten ved Folkemødet ved Himmelske Dage i Herning 2019, og de rapporter som 3 forskellige
udvalg, nedsat af biskopperne, har udarbejdet. Rapporterne danner udgangspunkt for debatter, med
mulighed for at kommentere på rapporterne, og dette arbejde pågår det næste års tid.
Det blev besluttet at holde en temadag for menighedsråd og medarbejdere om liturgi lørdag d.21. september kl. 9-13 + frokost.
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Ad 3: Kirkens liv og virke
Konfirmationerne og pinsen er vel overstået, og efterårets program er lagt.
Ad 4: Kassererens kvarter
a. Vedtagelse af budget 2020
Kassereren gennemgik budgettet.
Menighedsrådet besluttede at ansøge om en øget driftsramme på 88.000 kr.
Budgettet med følgende kode:
Præstevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12954611, Budget 2020, , Bidrag budget afleveret d. 12-06-2019 10:58

blev vedtaget.
Ad 5: Status for anlægsprojekter
• Ventilationsprojektet kan, efter al sandsynlighed, afleveres onsdag d. 19. juni.
• Formanden orienterede om processen omkring ombygning af Wedellsvænge.
Menighedsrådet havde ikke yderligere spørgsmål til anlægsprojekter.
Der henvises til projektoversigten af 040619.
Ad 6: Status for driftsprojekter
Menighedsrådet havde ikke yderligere spørgsmål til driftsprojekter.
Der henvises til projektoversigten af 040619.
Ad 7: Drøftelse vedrørende ansættelse af ny præst
Formanden gennemgik den videre proces.
Mandag d. 24.6. afholdes prøveprædikener.
Tirsdag d. 25.6. afholdes indstillingsmøde med Provsten.
Ad kursusansøgning fra Kirke-og kulturmedarbejderen:
I forlængelse af kommunikationsudvalgets arbejde ansøges om et kursus i Facebook og et kursus i
Adobe InDesign til kirke- og kulturmedarbejderen. Menighedsrådet godkendte ansøgningen til
begge kurser.
Ad 8: Kompensation for udlån af kirken til koncerter
I forbindelse med større kommercielle koncerter, der ikke arrangeres af kirken opkræves fremover
en gave på 3000 kr, der øremærkes til menighedsplejen. Aktivitetsudvalget vurderer henvendelserne
fra sag til sag. Henvendelserne godkendes endeligt i MR.
Ad 9: Fastlæggelse af MR-møder fra august til og med december
Onsdag d. 7. august 18.30
Torsdag d. 12. september
Tirsdag d. 8. oktober
Tirsdag d. 12. november
Tirsdag d. 10. december
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Menighedens dag afholdes sammen med høstgudstjenesten d.15.september.

Ad 10: Meddelelser fra
a. Formanden
Ingen meddelelser
b. Kontaktpersonen
Ingen meddelelser
c. Aktivitetsudvalg
Den nye aktivitetsoversigt ligger klar, og udsendes med dette referat.
d. Skoletjenesten
Den nye folder fra Skoletjenesten er kommet. Gør gerne reklame!
e. Præsterne
Ingen meddelelser

Ad 11: Eventuelt: herunder
Forslag til dagsordenpunkter til kommende møder
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Ad 12: Underskrift af referat.

Mødet sluttede kl. 20.15

Næste møde onsdag d.7. august kl. 18.30

__________________
Annette Dragsdahl

__________________
Ninne Ildvedsen

__________________
Nina E. Jokumsen

__________________
Anne Klahn

__________________
Elisabeth Lyneborg

__________________
Nils Bonde

__________________
Erik B. Jørgensen

__________________
Annemarie Lund

__________________
Mads Gaub

__________________
Anne Boye

____________________
Katrine Brix Lundgreen

__________________
Kirsten Kruse

__________________
Andreas Riis Damgaard

_____________________
Finn Nygreen

