Sunds Kirke
Sunds Sogns Menighedsråd
Sunds januar 2020

Referat
ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17.00.
Indledning ved Inger Christensen
Bemærkninger
Dagsorden
1: Velkommen til FDF i Sunds og velkommen
til vores nyansatte præst til Hanne Meier.
Drøftelse med FDF omkring menighedsrådets
arbejde og samarbejdet

1) Præsentationsrunde
2) Orientering fra FDF om situationen i Sunds FDF. 35
nye medlemmer i år, hvilket betyder at ved årets
udgang havde kredsen lidt over 200 medlemmer. Flest
i de mindste klasser færrest i de største. De ældste
fungerer også som assistenter.
I 2019 holdt kredsen sommerlejr i Hytteskoven med
130‐140 deltagere og ca. 150 var med på årets
vinterlejr. Det har været en godt år, god udvikling. Det
ligger måske i tiden, at denne slags aktiviteter er
velsete – gode aktiviteter uden konkurrence og med
stærkt fællesskab.
3) Forventninger/forhåbninger fra FDF til Kirken: Gode
familiegudstjenester hvor FDF deltager, f.eks. i
forbindelse med en weekendlejr med forudgående
samarbejde mellem kirke og klasse. Det kunne også
være spændende at samarbejde omkring et
kirkemærke: Gudstjeneste med deltagelse af FDF,
mm. – f.eks. 3 gudstjenester hen over året med FDF‐
klassernes medvirken.
Det vil være oplagt at BUSK (Sidste søndag i oktober),
Fastelavn, og høstgudstjeneste – men andre søndage
vil også kunne lade sig gøre. Det er vigtigt pga.
planlægningen i Kirken, at datoforslagene kommer
tidligt – dvs. inden sommerferien i forhold til det
kommende skoleår.
AMH sender datoforslag til Troels, Susanne og Hanne
mhp. tre ”weekendforløb m. gudstjeneste”
4) Forslag: Kunne FDF være interesseret i at komme til 2.
pinsedag (1/6) og måske grille pølser eller lign.
5) Ungdomsgudstjeneste. FDF har i øjeblikket en gruppe
seniorer, der kunne være til at planlægge en
gudstjeneste rettet imod unge. F.eks. en torsdag aften
i perioden, hvor vi har konfirmander. Seniorerne lige
nu har beskæftiget sig på kurser om kirke og
gudstjeneste. Det er vigtigt for at det lykkes, at
FDFerne få ejerskab i gudstjenesten. Næste skridt er
at præsentere idéen for seniorerne.
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6) FDF har været glade for Susannes deltagelse i
forskellige arrangementer. Det vil være dejligt om
præsterne også benytter sig af de muligheder.

En pause, hvor vi spiser sammen
2: Godkendelse af den udsendte dagsorden
3: Referat fra sidste møde (Se på DAP
under arkiv)
4: Meddelelser
a) Formand

b) Kirkeværge
c) Kontaktperson (Orientering om opslag
af gravermedhjælperstilling)
d) Præsterne
e) Medarbejderrepræsentanten
f) Andre
5: Meddelelser fra udvalgene
a) Præstegårdsudvalget. (Separation)
b) Gudstjeneste og eventudvalg
(Evaluering af julen)
c) Arrangementsudvalg
d) Musikudvalget
e) Kirkeblads- og PR-udvalg (Orientering
samt ajourføring af kalenderen)
f) Kunstudvalg (Orientering)

6. Kirke- kirkegårdsudvalget
a) Ansøgning til provstiet omkring

a. Orientering fra formandsmødet den 14. januar
2020
Forsikringsenheden dropper IT-system
Nye kirkegårds- og bygningskonsulenter
Introkursus for nyansatte den 14. maj 2020
Ny bibeloversættelse 2020
Orientering om vedtaget tillæg til lokalplan på
Præstegårdsvej (Se DAP)
Indkaldelse til generalforsamling i Folkekirkelig
KommunikationsGruppe den 12. marts 2020 Inger
og KE deltager.
Årsoversigt fra provstiet (Bilag)
Kontorets åbningstid. Forslag til nye åbningstider
præsenteres næste møde.
Konfirmandtur til Aarhus i uge 5. Overvejelser om ny
form til familie- og spaghettigudstjenesterne. Asbjørns
forældreorlov.
a)Intet nyt.
b)Indtryk fra julegudstjenesterne er at det fungerede godt
med 4 tjenester.
c)I gang med planlægning af 2021. Referat rundsendt fra
nyligt afholdt møde. Opbakning til fællesarrangement
med aktivcenteret og pensionistforeningen.
d)Ingen forårskoncert. Muligvis sommerkoncert.
e)Mulighed for MR’s medlemmer at få kikkelink til
arrangementskalenderen. Kontakt Tina på kirkekontoret.
Påmindelse om at arrangementskalenderen bliver brugt på
kalendermøderne.

Anslået pris kr. 2000 pr. meter. (brancheforeningens
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b)
c)
d)
e)
f)

kirkegården i forb. med separation. Hvor
langt er vi nået?
Klimaet i kirken (Referat fra
klimakonsulent)
Ansøgning om gravsten (2 Bilag)
Utætheder i sognegården
Placering af lysglobe
Fastsættelse af dato for syn

7: Økonomi
a) Takstblad vikarer til godkendelse (2
Bilag)
b) Gavesatser (Bilag). Drøftelse omkring
gaver og gaveregulativ (Bilag)
c) Svarbrev fra provstiet fra ansøgning om
5% midler (2 Bilag)
d) Status regnskab 2019
8: Valgbestyrelsen
a) Orientering fra kursus den 20. januar
b) Datoer for valg 2020. Menighedsmøde
tirsdag den 12. maj kl. 19.30 og
valgforsamling tirsdag den 15.
september kl. 19.30
c) Bordet rundt. Hvem genopstiller?
d) Valgstrategi
9. Ajourføring af udvalg (Bilag)
10. Frivillige korps
a) Hvor langt er vi nået
11. Kalenderen inklusive hjælpere
a) Spaghettigudstjeneste den 22. januar kl.
17
b) Kirkekaffe søndag den 2. februar kl.
10.30
c) Møde i distriktsforeningen den 5.
februar
d) Sogneaften torsdag den 6. februar kl.
19.30
e) Højskolesang den 18. februar kl. 19.30
f) Fastelavnsgudstjeneste den 23. februar
kl. 10.30

estimat) Afventer udmelding om hvorvidt vi kan blive
fritaget. Tidligst i løbet af foråret.
b) Betydeligt koldere i sideskibet end i resten af
kirkerummet. Forslag til tiltag til at udbedre dette.
Første step: Forsatsvinduer i sideskibet. Dernæst: større
varmekilder. Der indhentes priser.
c)MR besigtiger stenen til næste møde, hvor der tages
beslutning.
d)Ved slagregn trænger vand ind på sydgangen. Der skal
omfuges på hele gangen.
e)Ny placering af lysgloben har vakt glæde blandt
menigheden. Indtil videre bliver den på denne nye plads.
f)Udspil til dato (2 forslag) kommer fra konsulenten.
a)Vedtaget.
b)Vedtaget med lille tilretning.
c)Orientering.
d)Orientering.

a)Orientering.
b)Orientering: Kirkegården V/Michael, Regnskab V/Erik,
Generelt V/Inger. Udvidet kaffebord.
c)Orientering.
d)Valgbestyrelsen lægger strategien..
Ajourført i henhold til liste.

Forslag til at hvert af udvalgene skal være selvkørende
med afsæt i direktiver fra MR.
Der afholdes frivillighedsfest en gang årligt.
Er fastlagt.
Margit, Inger
Tilmelding til Inger, som sender samlet tilmelding
snarest.
Y’s menetter. Alice og Karin.
Er fastlagt.
Instrukser fra Susanne. Mona Marie, Inger,
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12. Punkter til kommende møder

Input vedrørende ny messehagel, oplæg til
orienteringsmødet,

13. Næste ordinære menighedsrådsmøde tirsdag
den 25. februar kl. 17.30. Indledning ved
Alice Friis Nielsen
14. Evt.
15. Lukket møde om ansættelse af
Gravermedhjælper

Ansættelsesudvalget bemyndiges af MR til at udvælge og
ansætte blandt ansøgerne. Særskilt referat.

