ZIONS KIRKE ESBJERG
MENIGHEDSRÅDET
Referat
fra møde i menighedsrådet tirsdag den 4. november 2014 kl. 17.00
i kirkens sognehus.
Afbud: Johannes Sloth Christensen, der er sygemeldt, Erling Berg Thomsen Inge Schønemann
deltog som stedfortræder, Inger-Marie Krogager Ole Lauridsen deltog som stedfortræder. Thomas
Sparre Kristensen deltog i mødet.
0. Referat fra mødet den 07.10.2014
Bilag: Referat.
Godkendt.
1. Kommende istandsættelser ved kirke og sognehus m.v. herunder orientering ved kirkeværgen om
status på varmeproblemerne og skimmelsvampesaneringen.
Skimmelsvampesaneringen: Arbejdet nærmer sig sin afslutning.
Belysning af alternavlen. Ny pris fra Dan El vedrørende el-installationerne: kr. 8.500 inkl.
moms. Godkendt. Arbejdet sættes i gang efter nærmere aftale med kirketjenerne.
Varmeproblemerne i orgelrummet: Quitzau kan først gennemføre målingerne når
temperaturen udenfor falder.
2. Kirkens aktiviteter og dagligdag, herunder kirkebladet.
Orientering ved formanden om forløbet af kirkens jubilæum.
Intet til referat.
3. IT-arbejdet.
Orientering ved IT-udvalget.
Intet til referat.
4. Sognehusets modernisering og udbygning.
Bilag: E-mail fra arkitekt Brian Mortensen.
Vi rekvirerer den seneste mangelliste fra arkitekt Brian Mortensen. Mangellisten behandles
på næste møde.
5. Regnskab m.v.
Bilag: Kvartalsrapport for 3. kvartal til godkendelse.
Godkendt. Rapporten kan underskrives.
6. Indkomne ansøgninger.
a)
b) Ansøgning fra Skleroseforeningen om lån af et lokale.
a) Godkendt med kr. 2.000. Ole Lauridsen deltog ikke i afstemningen.
b) Vi tilbyder en prøveperiode på et halvt år, under hensyntagen til vore egne aktiviteter.
7. Valg for perioden 01.12.2014 til 30.11.2015.
a) Formand, b) Næstformand, c) Kasserer, d) Kirkeværge, e) Kontaktperson, f) Sekretær,
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g) Webmaster, h) Bygningskyndig, i) Regnskabsfører, j) E-post, k) Eventuelle ændringer af
udvalgsfordeling (se jeres oversigt).
a) Forslag: Inge Marie Jensen. Inge Marie Jensen er valgt som formand med alle 10
stemmer. b) Forslag: Erik Kamstrup. Erik Kamstrup er valgt som næstformand med alle 10
stemmer. c) Erling Berg Thomsen er valgt som kasserer med alle 10 stemmer. d) Søs
Honoré er valgt som kirkeværge med 9 stemmer, Ib Ansgar Jensen undlod at stemme. e)
Karen Hessellund er valgt som kontaktperson med 9 stemmer. Karen Hessellund undlod at
stemme. f) Bent Erik L. Kristensen er valgt som sekretær med alle 10 stemmer. g) Inge
Marie Jensen er valgt som webmaster med alle 10 stemmer. h) Hans Hesdorf er valgt som
bygningskyndig med alle 10 stemmer. i) (Bent Erik L. Kristensen er fortsat ansat som
regnskabsfører). Underskriftsberettigede: Formanden og kassereren. Valgbestyrelsen:
(Afløser for Mads S. Madsen). Beslutning udsættes til næste møde. På oversigten
hvem der er formænd for de enkelte udvalg.
8. Meddelelser og eventuelt.
Referat fra provstiudvalgets møde den 06.10.2014 kan læses i menighedsrådets postkasse.
Telefonisk henvendelse fra Tove Porsholdt vedrørende Zions sogns deltagelse i Folkekirkens
Nødhjælps landsindsamling den 08.03.2015.
Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling: Vi fastholder at vi ikke ønsker at deltage i
indsamlingen.
i Zions kirke den 22.02.2015 k
b) Invitation til fagmesse for Kirken.
a) Taget til efterretning.
b) Menighedsrådet dækker evt. kørselsudgifter til fagmessen.
Der er Time to Remember gudstjeneste søndag den 09.11.2014 kl. 17.00 ved feltpræst
Heinrich Wichman Pedersen, med efterfølgende spisning og foredrag i sognehuset.
9. Kommende møder:
Tirsdag den

2. december kl. 17.00

10. Præstegårdene Spangsbjerggade 47 og Stormgade 68.
Herunder status på udestue Spangsbjerggade 47 køkken Stormgade 68.
Udestue Spangsbjerggade 47: Udsat pga. Johannes Sloth Christensens sygdom. Køkken
Stormgade 68: Erik Andersen A/S har tilbudt at udføre opgaven som hovedentreprenør.
11. Orientering v/kontaktpersonen, herunder nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på
udarbejdelse af en personalehåndbog.
Personalehåndbog: Fra menighedsrådet indtræder Karen Hessellund og Erik Kamstrup.
Foreslået: Inger-Marie Krogager, Fra personalet indtræder en medarbejderrepræsentant efter
nærmere aftale. Bent Erik L. Kristensen er sekretær for arbejdsgruppen.
Kontaktpersonen informerer om personalesituationen.
Der er modtaget en opsigelse fra Rigmor Smidt pr. 01.03.2015. Opsigelsen tages til
efterretning.
Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af forretningsudvalget, kontaktpersonen og
Niels Jørgen Kobbersmed.
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