Christians sogns
menighedsråd
Referent: Eigil Saxe

1.
2.
3.
4.

Indledning
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Økonomi
a) Godkendelse af budget 2014
b) Kvartalsrapport og kassererens
kommentarer
c) Regnskabsføring –
intern/extern

Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 12. november 2013 kl 18.30.
Tilstede: Hans-Christian Jørgensen, Karsten
Clement, Inge Rasmussen, Anders Væver Petersen,
Bjarne Olsen, Trine Conradsen, Hanne Ekstrand,
Hanne Dencker, Søren Gow Hansen og Henning
Eriksen, Eva Borbye Pedersen, Lisa Tikkanen Pagh og
Eigil Saxe.
Fraværende m/ afbud: Anna Christiansen, Anita
Brændsgaard Bennetsen og
medarbejderrepræsentant Catherine Murphy.
Desuden: stedfortræder Alice Skov Ringhus, organist
Torsten Svendsen og kirketjener Morten Larsen (pkt
6-7).

v/ Eigil
Eigil blev valgt som referent.
Dagsorden godkendt.
a. Budget 2014 blev gennemgået og godkendt.
b. Kvartalsrapport og kommentarer blev
gennemgået og godkendt.
c. Regnskabsføring skal også efter 1. januar
2014 føres internt af multimedarbejder Anders
Skovsted. Ansættelseskvoten forhøjes med 10%.
MR indskærper kassererens ansvar for at føre
tilsyn med MRs lønudbetaling til
regnskabsføreren.
5. Gennemgang af udvalgsposter
Listen godkendt med ændringer.
6. Nyt fra præsterne, formand, udvalg Ansættelseskontrakter for korister ændres
og Postlisten m.m.
fremover til at de holder ferie m/ løn. Ordningen
er udgiftsneutral for MR.
Fremover involveres frivillige i praktiske opgaver
i større grad pga flere aftenarrangementer.
Sognepræst Rose Marie Tillisch begynder pr
1.1.14 i en 25% stilling til at varetage en del af
provstens sognepræstearbejde. MR spørger
biskoppen til ordningen og vilkårene for den.
7. Brug af Den Ny Aftale i højmessen MR anmoder biskoppen om tilladelse til at
præsterne kan anvende Den Ny Aftale i
højmessen.
MR ønsker, at det kun sker lejlighedsvis, således
at den autoriserede oversættelse hovedsageligt
anvendes.
8. Datoer for kommende MR-møder
Tirsdag den 21. januar 2014.
2014
Forslag til mødedatoer fremlægges på næste
møde.
9. Beslutningsprotokol for MR-møder i Lisa skriver referat ved de næste møder indtil
2014
videre.
10. Valg af enkeltmandsposter
a. Hans-Christian Jørgensen blev valgt som
formand for det næste år
a. Valg af formand for det næste år
b. Valg af næstformand for det næste b. Karsten Clement blev valgt som næstformand
for det næste år
år
c. Karsten Clement blev valgt som kasserer
c. Valg af kasserer
d. Inge Rasmussen blev valgt som kirkeværge

d. Valg af kirkeværge
e. Valg af kontaktperson
f. Valg af bygningssagkyndig
g. Valg af underskriftsberettiget

11. Eventuelt

12. Personale (lukket møde)
13. Kommentarer til referat fra FU
møde den 31. oktober 2013 (Lukket

møde)
Godkendt og underskrevet:

e. Eva Borbye Pedersen blev valgt som daglig
leder. Hans-Christian Jørgensen blev valgt som
kontaktperson
f. Frank Schmidt blev valgt som
bygningssagkyndig
g. Hanne Ekstrand blev valgt som
underskriftsberettiget
Ros til kirkebladet. Evaluering af MASH UPgudstjenesterne er under udarbejdelse. Inge
Rasmussen har d.d. siddet 25 år i
menighedsrådet. MR ønsker tillykke!

