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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 17. januar 2019 kl. 18:15 i Ebeltoft Sognegård
Fraværende: Juma Nellemann Kruse

Dagsorden

Protokol

A Beslutninger:

A Beslutninger:

1. Besættelse af følgende udvalgsposter
v/Per Norup Koch

Aktivitetsudvalget: Emilie Blåberg Andersen
udtræder, Andrew Sayers, Sytte Lund og
Juma Nellemann Kruse indtræder.
Kommunikationsudvalget: Emilie Blåberg
Andersen udtræder.
Det Stående Udvalg: Peter Vibe udtræder,
Grethe Krølner indtræder.
Arbejdsmiljøudvalget: Ingen ændringer.
Kunstudvalget: Sytte Lund indtræder.
Skole-kirkesamarbejdet: Andrew Sayers vil
gerne indtræde, Kamma Povlsen
undersøger muligheden herfor.

a) Aktivitetsudvalget
b) Kommunikationsudvalget
c) Det Stående Udvalg
d) Arbejdsmiljøudvalget
d) Kunstudvalget
e) Skole-kirkesamarbejdet.

2. Placering af kirkekassens frie midler
v/Per Norup Koch

Det besluttes at fortsætte med
Sparekassen Kronjylland og Nordea.

3. Godkendelse af vedtægt for
kontaktpersonen
V/Dan Andersen
Bilag: Vedtægt

Vedtægten er godkendt.

4. Beslutning om hvorvidt og i bekræftende
fald hvordan menighedsrådet kan tilbyde
teologistuderende praktik i sognet
v/Emilie Blåberg Andersen

Det besluttes, at præstegruppen overvejer
muligheden for praktik og vender tilbage
med et oplæg til menighedsrådet på mødet
i februar.

B Orienteringer:
5. Nyt fra formanden

Per Norup Koch informerer om, at al
dokumentation nu er sendt til den tidligere
børnekorleder.
Folkekirkens Nødhjælp mangler en
koordinator til at stå for indsamling her i
sognet. Per Norup Koch meddeler
Folkekirkens Nødhjælp, at vi desværre ikke
kan hjælpe vedr. indsamlingsleder i
Ebeltoft.
Formand og næstformand er indkaldt til
møde i provstiet med emner som bl.a.
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uddannelse til kirkemusiker, bogføringsprincipper, analysemodel samt information
ved den ny HR-konsulent.
Forbudgetmøde med deltagelse af Per
Norup Koch, Grethe Krølner, Hans Berg og
Kurt Hansen.
6. Nyt fra præsterne

Maria Sønderby orienterer om travlhed i
julen og nytåret.
Der har i dag været møde i zonen omkring
mulighed for afløsning.
Der bliver Kr.himmelfart gudstjeneste på
Ebeltoft Gårdbryggeri i samarbejde med
Mia Brøgger.
Nyt tiltag er Kom-og-syng-med, som foregår
første gang den 25/1.
Heidi Bisgaard orienterer om, at det er rart,
at præstebemandingen fungerer rigtig godt.
Der er stor fleksibilitet i zonesamarbejdet i
forbindelse med afløsning ved
gudstjenester og kirkelige handlinger i
rådighedsordningen.

7. Opfølgning på årsmødet for menigheden
v/Ronald Pedersen

Ronald Pedersen orienterer om et godt
møde, hvor der blev stillet spørgsmål.
Der var spørgsmål vedr. den gamle
præstegård, som menighedsrådet ikke har
noget at gøre med.
Et andet spørgsmål var vedr. børnekorlederen, men der kan ikke svares på
spørgsmål vedr. personale.
Spørgsmål vedr. begravelseskaffe i
sognegården, hvortil svaret er, at der tages
hensyn til restauranter i området. Desuden
findes klausul om, at stedet ikke må drive
restaurationsvirksomhed, men kun lægge
lokaler til kulturelle og religiøse
arrangementer.

8. Nyt fra udvalgene

Aktivitetsudvalget: Heidi Bisgaard orienterer
om et meget idérigt møde tidligere i dag.
Det blev diskuteret, om programmet er for
smalt, men konklusionen er, at programmet
er godt. Hvis man modtager henvendelser
vedr. stedets arrangementer, bedes de
videreformidlet til aktivitetsudvalget, så man
har mulighed for at gå i dialog.
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Kommunikationsudvalget: Ronald Pedersen
orienterer om møde i går, hvor der bl.a.
blev talt om Kirkenyt og Kurt Hansens
tidsforbrug med hjemmesiden. Der blev
også talt om fremtidige udgivelser af
årsprogrammet.
Det Stående Udvalg: Hans Berg
orienterer om arbejdet med trappen, hvor
forkert skæring af sten vanskeliggør
færdiggørelsen. Der vil gå yderligere ca. 34 uger med at fremskaffe nye sten fra
Italien.
Kurt Hansen orienterer om fjernvarmeprojektet i Dråby, som er forløbet
planmæssigt. Der mangler kun finjusteringer. Dernæst skal udfærdiges en rapport.
Der er modtaget tilbud på renovering af
præsteboligen Grønningen. Arkitekten
udarbejder skitseforslag.
Der udarbejdes projekt med kørevej syd om
kirken.
Opdatering af præstetavlerne tages op i
udvalget.
Peter Vibe orienterer om, at lokalforhandlinger med kirkegården er afsluttet.
Det er besluttet, at når det er muligt,
afholdes kurser internt.
Der er indgået aftale om seniordage til
gartnere og gartneriarbejdere. Aftalen
gælder i 2019.
Det årlige medarbejdermøde er afholdt og
referat er udsendt.
Arbejdsmiljøet prioriteres meget højt. Det
kræver fokus fra alle. Vi skal være
provstiets bedste arbejdsplads. Hvis noget
halter, skal man endelig give Peter Vibe
besked.
Karen Sunds opfordrer til, at
personalehåndbogen opdateres bl.a. i
forhold til samarbejdsvanskeligheder
mellem ansatte.
Dan Andersen orienterer om første møde i
procedureudvalget, hvor udkast til håndbog
er sendt ud til medlemmer af udvalget.
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Grethe Krølner orienterer om frivilligudvalget, hvor resten af sæsonens
arrangementer er blevet fordelt. Der er
kommet en ny frivillig, Britta. Ønske fra de
frivillige er, at den, der byder velkommen
nævner, at man ved hvert bord placerer
service, spørgeskema og sangbøger på et
hjørne af bordet, hvilket letter
afrydningsarbejdet meget.
C Kirkens liv og vækst:
9. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste
møde.

D. Eventuelt:

Grethe Krølner nævner, at det har været
fantastisk med en fyldt kirke så mange
dage i jule- og nytårsdagene.
Andrew Sayers nævner, at Projektkoret har
fået stor ros for medvirken ved Julekoncert
og juleeventyr-arrangementet. Projektkoret
skal synge på Solbakken.
Dan Andersen roser børnegudstjenesten.
Kamma Povlsen nævner, at det er svært at
høre prædiken, når man sidder i koret. Kurt
Hansen svarer, at muligheder for bedre lyd
allerede undersøges.
Dan Andersen nævner, at formen på
Studieturen bør revurderes.

