Beslutningsprotokol 21.09.2021

deltagere i mødet: formand Jette Engelbreth Holm (JEH), kontaktperson Vibeke Gamst (VG), Kasserer Claus
Hein (CH), Erik Froulund (EF), Per Jacobsen (PJ), Jette Spliid Andersen (JS) Ole Riis (OR), Rita Andersen (RA)
sognepræst Hanne Dahl (HD), sognepræst Henriette Pedersen (HP), domorganist Jørgen Ellekilde (JE),
Organist og Kantor Michael Thomsen (MT), kirketjener Rikke Pedersen (RP), kordegn Erik Egstrup, ref. (EEG)
Suppleanter: Jørgen Ramskov (JR)
Afbud: Nanna Elgaard Holm, Christen Staghøj Sinding, Jacob Køhn Andersen, Frank Wibæk, Sietske Møller,
Henrik Westen-Jensen

Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden

Type
Godkendelse

Beslutning
Dagsorden godkendt

2. Underskrift af referat

Referat
menighedsrådsmøde
af 17.08.2021
underskrives

Referat underskrevet

3. Økonomi

Beslutning

4. Årets kommende
reparationsarbejder

Bilag

CH
EEG

Budget, formål
10.09.2021

Budget formål gennemgået

Delbudgetter for
udvalg på næste MR
møde 12.10.2021.
Opgørelse og
disponering over ikke
forbrugte midler
resten af året til
gennemgang.
Ønsker for året sendes
til kontor senest
01.11.2021

Delbudgetter sendes ud til hvert
Udvalg/ Medarbejdergruppe sammen
med referat

Beslutning
Kirkeudvalgets
indstilling til
Menighedsrådet vedr.
reparationsarbejder og
nyanskaffelser

V/
JEH

Bilag 1
210910
Budget formål

PJ
Kirkeudvalgets indstilling følges, som
følger

bilag 2
præsentation
vedligehold
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Renovering af elevator. Der sendes en
ansøgning til Provstiudvalg om
dækning af denne udgift.
EF forslog en delvis kalkning af front
kirke inden Bispevielse. Der er
indhentet tilbud kr. 11.000 ex moms.
Det besluttes at medtage dette
projekt og kalkning sættes straks i
gang.
De resterende projekter i indstilling
sættes i gang i Kirkeudvalgets
prioriterede rækkefølge.
Oversigt over overslagspriser
medsendes med referat
5. Status Bispevielse

Beslutning

Der arbejdes med at prioritere hvem
der inviteres i fht. max antal i kirken.

JEH

Der holdes løbende møder med Stift.
6. Folkekirkens
Mellemkirkelige råd

Beslutning
Modtaget fra FK
Mellemkirkelige råd.
Er der behov for at
nedsætte en ad hoc
arbejdsgruppe ?

7. Nyt fra:

Orientering

Kirkeudvalg

Diakoniudvalg

Aktivitetsudvalg

JEH
Der nedsættes en arbejdsgruppe med
Ole, Nanna og Rita. Der arbejdes
videre med oplæg til foråret.

Fodslag ved dør i kirke trænger til lak.
Kirkeudvalget prioriterer opgaverne
ud fra punkt 4, indenfor budget.
Tilbagemelding vedr.
repræsentantskabsmø
det i
Aalborgsprovstiers
menighedspleje

Bilag 3 side 1
Bilag 4 side 2

SM

Punktet tages med til næste møde

Orientering ved RA.
Der afholdes aktivitetsudvalgsmøde
inden næste Menighedsråds møde.

Side 2 af 4

Beslutningsprotokol 21.09.2021

Kommunikationsudvalg

Der er afholdt møde d.d.
Der ønskes opsætning af flere skærme
ved Domkirken og ved Klosterkirken.
Drøftelse om at relancere
sognebladet, om at det udkommer 2
gange årligt, samt et blad med
oversigt over sommerkoncerter.
Der ønskes bedre skiltning for
klosterkirken, herunder en sandwich
som står fast ved Bispehuset.
Der er drøftet brug af skærme inde i
kirken.
Der tages ikke beslutning men der
gives tilsagn om at arbejde indledende
videre med forslag / indhente
overslag/ tilbud.
Der blev foreslået en trådløs løsning.

Frivillige-udvalg

Orientering
Der er plads til flere i udvalget.

Kunstudvalg

Intet at berette

8. Nyt fra:

Orientering

Præster

Sognet er ved at blive at starte op
efter lang tids nedlukning.
Der er ansat en ny konfirmandlærer
på timeplan.

Provst (provstiudvalg)

Punktet udgår

Kontaktperson

Der er ansat ny kirketjener pr. 1/10.
Der afholdes medarbejdermøde den
23/11.

Værge

Klosterkirken. Hvem har ansvaret for
glatførerbekæmpelse ?
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Der er mulighed for at lave aftale med
nuværende firma til
glatførerbekæmpelse, hvor der
afregnes ad hoc.
EEG undersøger hvilke regler der
gælder i kloster ved portner Ole
Jespersen.
Medarbejdere
(organister,
kirketjenere, kordegne)

9. Post siden sidst/
Eventuelt

10. Lukket punkt
Lønforhandling

Organister – MITH
Kirketjenere glæder sig til at tage imod
ny kollega.
Intet at bemærke.

RA efterlyser at MR møder igen starter
med sang fra Højskole sangbogen. –
RA. vælger til næste møde.
JEH
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