Referat fra møde 10, 2015 i
Galten menighedsråd
18. november 2015
Dagsorden for menighedsrådsmøde
Mødested
Møde nr.
Fraværende / afbud fra

Den 25. november 2015 kl. 09.30
Sognegården
10
Ingen

Punkt Beskrivelse af mødepunkt
nr.

Status (S)
Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)

1
2
3

Sang og ordstyrer
Underskrift af referat fra sidste møde
Godkendelse af dagsordenen og eventuelle tilføjelser

B
B

4

Konstituering

B

Oplæg / Opfølgning
Ansvarlig Konklusion
Beslutning
Niels
Dybt hælder året i sin gang
Poul
Poul
Ændringer:
Punkt 19 tages først.
Punkt 4 og 5 bytter plads.
Revisionsprotokollat tages under punkt 8.
Poul
Valgt formand:
Ib Stocholm

Valg af formand og næstformand – hemmelig afstemning
Valg af kontaktperson, kirkeværge, kasserer og sekretær

Valgt næstformand:
Rita Bomholdt

Kontaktperson:
Else Als
Kirkeværge:
Hans Christian Thygesen
Kasserer:
Kaj Aaberg

5

Dialog omkring fordeling af formandsposter, udvalgsposter og
opgaver.

D

Poul

Sekretær:
Niels Madsen
Konklusion:
Fyldig debat

Ønskes ændringer af nuværende formandsposter, udvalgsposter
eller opgaver?
6

Gospelworkshop

D +B

Betina
og

Afholdelse af gospelworkshop med konfirmander i foråret 2016

Planerne godkendt af menighedsrådet.
HanneLise

Præsterne vil gerne at vi afholder en gospelworkshop i foråret
med konfirmanderne og efterfølgende koncert/gudstjeneste.
Underviseren kan f. eks. være Rune Herholdt.
Gospelworkshoppen er i stedet for en tur til Aarhus.
Priser indhentes fra de undervisere, der kan komme på tale og
medbringes til mødet.
7

Udfasning af ungdomspræstestillingen

B

Betina

Menighedsrådet tilsluttede sig enstemmigt, at stillingen

Efter sidste møde kontaktede Betina bestyrelsen bag
ungdomspræstestillingen. Bestyrelsen har efterfølgende
udfærdiget et dokument, hvori de forklarer hvorfor de klart
anbefaler at ungdomspræstestillingen udfases.

Afstemning

og

udfases.

HanneLise

Orienteringen er medsendt som bilag til dagsordenen og
forventes læst forud for menighedsrådsmødet med henblik på
en kort drøftelse og afstemning.

8

Afstemning sker ved simpel stemmeflertal.
Godkendelse af budget 2016
1.
Budgettet er afleveret i økonomiportalen
(15. november var deadline)

B

Kaj
Galten Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 43428918,
Budget 2016, Endelig budget afleveret d. 18-112015 13:57

Bilag: budget der er afleveret i økonomiportalen
2.
Revisionsprotokollat
9

Nedsættelse af et udvalg til nærmere analyse af mulighederne
for ansættelse af en Kirke-Kulturmedarbejder
Personalekonsulent Pernille Weldingh luftede tanken om en
Kirke-Kulturmedarbejder ved Galten kirke. Evt. i et samarbejde
med Skovby kirke.
Præsterne tænker, at en Kirke-Kulturmedarbejder vil være en
styrkelse til kirken både indenfor børn –ungearbejdet, mht.
kommunikation og som administrativ servicering af
menighedsrådet.

Punkt 1. og 2.forelagt af kassereren på
menighedsrådsmødet.
Godkendt.
B

Betina
og
HanneLise

For at arbejde videre med planerne nedsættes et udvalg
bestående af:
Hanne-Lise, Ib, Else.

Vi anbefaler derfor, at der nedsættes et udvalg, som kan
undersøge muligheden nærmere. Både mht. økonomi, stillingens
indhold, samarbejdet med Skovby m.m.
Niels og Ib foreslår også at der nedsættes et udvalg bestående af
1-2 folkevalgte medlemmer og en præst, som sammen med
Pernille udarbejder et forslag til arbejdsområder og
arbejdsbeskrivelse for en KK-medarbejder.

Niels
og
Ib

Udvalgets indstilling behandles på et menighedsrådsmøde. Hvis
forslaget vedtages søges provstiet om tilladelse til opretning af
stillingen i 2017. Skulle provstiet være villig til at tillade
oprettelsen engang i 2016 vil det jo være dejligt. Ib tilbyder at
være tovholder for udvalgsarbejdet.
10

Babysalmesang i foråret

B

Beslutning: skal Tine Mynster skal fortsætte med
babysalmesang i foråret 2016.

Betina
og
HanneLise

Menighedsrådet godkender forslaget fra Tine Mynster,
således at hun fortsætter i foråret.
Hanne-Lise tager kontakt til Tine

Babysalmesangslærer Tine Mynster ønsker at vide, om hun vil
blive engageret til forårets babysalmesang ved Galten kirke.
Præsterne anbefaler, at Tine Mynsters ansættelse fortsætter
indtil det er undersøgt om denne funktion på sigt overgår til en
Kirke-Kulturmedarbejder.

11

Indkøb af datalogger til Kirken
Dataloggeren koster 800 kr. + moms.
Dataloggeren kan vise os grafer over kirkens temperatur og

B

Poul
Indkøbet godkendt af menighedsrådet.

luftfugtighed og derved hjælpe os med varmestyringen og
udluftning, således at vi kan skabe det bedst mulige klima i
kirken til gavn for kirkens indvendige inventar - og vores
varmeudgifter
12

Lørdagsbisættelser/begravelser

D+B

Else
Fremover bibeholdes gældende ordning i Galten kirke,
således at begravelser og bisættelser ikke finder sted
lørdage.

Bent har fast fridag lørdag.
Den faste fridag kan ikke inddrages med kortere varsel end 4
uger jf. overenskomsterne.
Hvordan forholder vi os til lørdagsbisættelser/begravelser og
medarbejdernes faste fridag ?
Det blev jo til begravelse lørdag den 21. november. Bent har
lovet at møde ind selv om det er hans faste fridag.
Bent skal kompenseres for at møde på hans faste fridag.
Jeg ved så ikke om der skal ekstra regning på, det var de villige til
at betale, det koster jo ekstra med ham vi skal have til at dække?
(Takstbladet for Skanderborg provsti skal følges. Begravelse er
gratis for folkekirkemedlemmer)
Ea har lovet at synge og Betina taler med Lars
13

Fotografering i kirken

D+B

Poul
Emnet debatteret i rådet.

Beslutning af retningslinjer for fotografering i kirken.

Menighedsrådet har tidligere besluttet at det ikke er tilladt at
fotograferer uden præstens godkendelse og altid uden blitz.
Et menighedsrådsmedlem fotograferede med blitz under dåb og
højmesse i søndags samtid med at journalisterne havde fået
besked om ikke at fotografere under højmessen.
Det var meget uheldigt at vi forskelsbehandlede et
menighedsrådsmedlem og en journalist. Journalisten var tilstede
under højmessen og må have undret sig.
14

15

Hvad er ansvar?
Hvad forstår vi ved ansvar
Definition af ordet ansvar
Dette punkt fremkom ved mødet i fredags hvor Pernille omtalte
at flere af deltagerne talte meget om hvem der har ansvar og om
nogle har for meget???

D

Else

Undersøgelse af sognets TDC abonnement

S
O

Poul

O

Betina
og

Ikke behandlet.

Bo Andreasen, Else, Niels, Ib arbejder videre

Poul har aftalt møde med TDC som kommer den 24. november
og kigger på anlægget og giver tilbud på et nyt anlæg og
scaleordning.
16

Angående flere frivillige
Præsterne ønsker flere frivillige engageret men har undladt at
skrive om det i det nyeste kirkeblad, idet de først ønsker en
afklaring af, hvordan de frivillige skal rekrutteres og ledes.
Præsterne fremkommer med et oplæg til foråret.

HanneLise

Ikke behandlet, tages op senere.

17

Indkøb af mobiltelefoner til præsterne
Der indkøbes mobiltelefoner til præsterne. Samlet pris 4.754 kr.
Model: Samsung Galaxy 5S Neu.

O

Poul
Menighedsrådet godkender indkøbet. Regning sendes til
kirkens CVR-nummer.

Godkendt af formanden
18

Evaluering af mødets nye skabelon til dagsorden og mødeform

D +B

Poul
1.
Menighedsrådet fortsætter med denne mødeform.

Til beslutning
1. beslutning om fremtidig skabelon og mødeform

2.
En uge før mødets afholdelse.

2. Seneste dato for indsendelse af punkter til dagsordenen
3.
5 dage før mødets afholdelse.

3. Seneste dato for modtagelse af dagsordenen til
menighedsrådsmødet.
19

Lukket punkt
Personsag.

Poul
Særskilt dagsorden.

Behandles på lukket møde efter det ordinære
menighedsrådsmøde.
20

Eventuelt
1.
Næste MR-møde
2.
Lys ved bagindgang i sognegård
3.
Lydanlæg i kirken

1. Onsdag den 20. januar 2016 klokken 9.30
2. Lys med bevægelsessensor opsættes. Hans Chr.
3. Hans Chr. instruerer gerne

