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Beslutningsprotokol for Ordinært
menighedsrådsmøde i kirkens lokale 2,
torsdag den 3. oktober 2019 kl. 18.30
Afbud: Tina Kvist Martinsen, Sussi Madsen
Bilag vedhæftet:
a. Internt regulativ for udlejning af lokaler i Søndermarkskirken
b. Regulativ for uddeling af julehjælp i Søndermark Sogn
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Referat: Godkendt.
2. Bemærkninger til referat af 3. september 2019
Referat: Ingen bemærkninger
3. Siden sidst
Orientering ved formanden.
a) 2 timers repetitionskursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter for præster og
medarbejdere den 23. JAN 2020 kl. 10 – 12.
b) Kirkens evaluering af Gospel workshop – 2.612 kr. underskudsgaranti overføres til
Happy Voices
c) ERFA FM, kirkerne i Viborg – Mødet udsat.
d) Maj-samtale 2020, torsdag d. 14. maj kl. 18 – 19.
e) 24. OKT 2019 kl. 17 – 20.30. Stiftet inviterer til inspirationsaften ”Mød din
Østeuropæiske nabo”, Bjerringbro Kirkecenter. Tilmeld til Jan SENEST 15. okt.
f) 16. NOV kl. 9 – 16. Stiftet inviterer til ”Mediedag”, Hardsyssel Efterskole. Tilmeld til
Jan senest 1. nov
g) 2. og 16. DEC 2019 kl. 19.30 – 21.00, Gospeljulekoncert med Happy Voices. Billetter
sælges via billetfix.
h) Billedbog fra Himmelske dage findes på kirkekontoret. Og et samlet hæfte med
Visionerne og Viborg Stift.
4. Godkendelse af at medarbejderrepræsentantens deltagelse i
menighedsrådsmøderne er at regne som arbejdstid.
§7.Medarbejderne i sognet og på kirkegården vælger den repræsentant, som i henhold til
menighedsrådslovens §3 har ret til at deltage i rådets møder.
Referat: Vedtaget.
5. Godkendelse af opdateret ”Intern regulativ for udlejning af lokaler i
Søndermarkskirken (bilag a)
Referat: Udvalget har taget notater, og udarbejder et nyt forslag til næste møde.
6. Opfølgning vedr. anvendelse af 10.000 kr. øremærket diakonalt arbejde i Søndermark
Sogn (søg evt. supplerende oplysninger i referat, MR-møde 22. MAJ 2019) (AnneMette)
Referat: KSA vil gerne udvikle et koncept om fødselsdagshjælp, sammen med 2 voksne og
2 unge frivillige udpeget af menighedsrådet. Anne-Mette modtager gerne konkrete forslag

Søndermarkskirken · Menighedsrådsformand S. Aa. Madsen (SAM)
Enghaverne 11, 8800 Viborg· Tlf. 3035 3424· E-mail: saamadsen@hotmail.com

inden 17 oktober. Projektet skal så begynde i Søndermark Sogn. Dermed overføres de
10.000 kr. til KSA.
7. Godkendelse af opdateret retningslinjer/regulativ for uddeling af julehjælp i
Søndermark Sogn (bilag b)
Referat: Gennemgået og godkendt med følgende præcisering: Vareposens værdi sættes til
500 kr. Der oprettes ikke en venteliste. Punkt 8.3 konsekvensslettes. Udvalget udfærdiger
et ansøgningsskema.
8. Kassereren (Mette)
 Godkendelse af revisionsprotokollat.
Referat: Protokollatet behandlet og godkendt. Punkt 13 – 16 tages til efterretning.
Menighedsrådet fastholder nuværende praksis.
 Kvartalsrapport
Referat: Taget til efterretning.
 Endeligt budgetsamråd
Referat: Orientering ved Mette
9. Kirkeværge. (Tina)
Referat: Ivan orienterede om ændret tidsplan vedr. renovering af præsteboligen. Arbejdet
forventes igangsat uge 6 2020. Provstiudvalget ansøges om videreførelse af anlægsmidler
til 2020.
10. Præsterne. (Birgitte/Trine)
Referat: Birgitte giver udtryk for at genhusning ville være ønskeligt i byggeperioden.
Kirkeministeriet har udgivet materiale om gudstjeneste, nadver og dåb, som
menighedsrådet skal behandle. Præsterne forbereder materiale til menighedsrådsmøderne
i foråret.
11. Kontaktperson. (Jakob)
Referat: Der har været afholdt medarbejdermøde og APV prioriteret af medarbejderne.
Lene er diagnosticeret og i behandling. Mie er begyndt igen efter sygemelding.
12. Medarbejderrepræsentant. (Carsten)
Referat: Der arbejdes på en løsning mod sikring af gulvafløb, så vi undgår oversvømmelse
af kælderen. Der er indhentet tilbud på nyt mobilt lærred til kirken.
13. Udvalgene
Referat: Koordinationsudvalget møde i Vestervang var godt og der var ca. 175 deltagere.
Aktivitetsudvalget er godt i gang med 2020 programmet. Der arbejdes på Kim Larsen og
Tapas i efteråret 2020.
Første menighedsrådsmøde i det nye kalenderår er tirsdag den 21. januar 2020 kl. 18.30.
14. Eventuelt
Referat: FDF arbejder på at lave ”Blå dag” hvor de så deltager aktivt i gudstjenesten. De
kommer med fane til fastelavn, høst og 1. søndag i advent. FDF vil også gerne skrive og
levere billeder til kirkebladet.
Menighedsrådsvalg 2020. Jakob arbejder med at lave en præsentationsvideo om det at
være i menighedsrådet.
Ivan har set en løsning med to skærme i kirken. Tænk videre over det.
Mødet slut kl. 21.10

