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Beslutningsprotokol fra ordinært
menighedsrådsmøde i kirkens lokale 2,
tirsdag den 21. januar 2020 kl. 18.30
Afbud: Jens Mosekjær, Anne Mette S Langvad,
Bilag vedhæftet:
a. Ansøgning om tilskud til FDF Viborg 3. kreds´ aktivitetsplads
b. Prisoverslag Tv-skærme, billigst
c. Prisoverslag Tv-skærme, dyrest
d. Anmodning fra Gospelkoret om lån af kirken til afholdelse af sommerkoncert
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Referat: Der tilføjes et nyt punkt 9, Arnbjerg, sognegrænse.
2. Bemærkninger til referat
- af 05.11.2019 (Konstituerende møde)
- af 05.11.2019 (Ordinært menighedsrådsmøde)
Referat: Godkendt
3. Siden sidst - orientering. (SAM)
Referat: Der afholdes valgkursus 30 januar. Jakob og SAM deltager
4. Kassereren (Mette) - Økonomisk status
Referat: Der er overskud på 130.000 pr. 30. november 2019
5. Evaluering af julehjælpen 2019, generelt
Referat: Der var 33 ansøgninger som alle blev imødekommet. Det blev bemærket at det
kunne være lige så godt at give et gavekort. Det er et stort arbejde at indkøbe varer.
Det evalueres som et punkt på mødet i marts.
6. Ansøgning om tilskud til FDF Viborg 3. kreds´ aktivitetsplads (Bilag a)
Referat: Ansøgningen efterkommes med et beløb på 2.000 kr. Formanden sørger for at det
effektueres.
7. Førstebehandling af forslag til opsætning af Tv-skærme i kirkerummet (Bilag b+c)
(Ivan)
Referat: Medarbejderne laver til næste møde et oplæg til, hvordan de evt. ønsker at gøre
brug af skærme i kirken, så menighedsrådet kan træffe en endelig afgørelse.
8. Anmodning fra Gospelkoret Happy Voices om lån af kirken til afvikling af
sommerkoncert. (bilag d)
Referat: Der var enighed om at gospelkoret kan låne kirken vederlagsfrit til koncerten.
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9. Arnbjerg, sognegrænse.
Referat: Det tages til efterretning at Asmild sogn ikke ønsker at ændre sognegrænsen.
10. Markering af kirkejubilæum 2021
a. Brainstorming, rådets tanker f.s.v.a. jubilæet (tavleversion, Jakob)
b. Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe til bearbejdelse af input fra ovennævnte
brainstorm og efterfølgende anbefaling til rådet.
Referat: Jakob samler ideerne, og der nedsættes en arbejdsgruppe senere.
11. Præstebolig/tjenestebolig, status v/Tina
Referat: Der er udarbejdet byggeprogram, som er godkendt af provstiudvalget, så dermed
er det klart til udbud. Der afventes nedrivningstilladelse fra Viborg kommune.
12. Kirkeværgen. (Tina)
Referat: Der er afholdt kirkesyn 18. november.
13. Kontaktpersonen. (Jakob)
Referat: Der indkaldes til medarbejdermøde i marts. Lene er raskmeldt. Lone Frost Jensen
er ansat 8 timer pr. uge som delt kirke- og kulturmedarbejder og kirketjener indtil 31. marts,
da Rosa som kirke- og kulturmedarbejder er gået ned i tid.
14. Præsterne (Birgitte/Trine)
Referat: SAM og Birgitte har bragt en hilsen og lykønskning fra Søndermarkskirken til
genåbning af Danmissions genbrugsbutik på Koldingvej.
15. Medarbejderrepræsentanten. (Carsten)
Referat: Der er antaget en ny ulønnet praktikant i 30 timer pr uge.
16. Udvalgene
Referat: Aktivitetsudvalgsmøde 4. februar kl. 17
KSA har afholdt Jul i fællesskab med 58 deltagere i Margrethegården. Et godt arrangement.
17. Eventuelt.
Referat: Forberedende budgetsamråd 31. marts – endeligt budgetsamråd 13. august
Mødet slut 20:50

