ZIONS KIRKE ESBJERG
MENIGHEDSRÅDET
Referat
fra møde i menighedsrådet tirsdag den 6. maj 2014 kl. 17.00
i kirkens sognehus.
Afbud: Bent Erik L. Kristensen, Rigmor Smidt. Erik Sundgaard forlod mødet under punkt 5.
0. Referat fra mødet den 01.04.2014
Bilag: Referat.
Referat fra lukket møde underskrives (er udsendt til menighedsrådet).
Godkendelse af ref. fra lukket møde udsat til næste møde.
1. Kommende istandsættelser ved kirke og sognehus m.v., herunder orientering ved kirkeværgen
om status på skimmelsvampeproblemerne.
a) Bilag: Kopi af synsprotokol 22.04.2014.
Fugning af nordsiden iværksættes nu.
Der indkøbes 2 erstatningslysestager til kirken.
2. Præstegårdene Spangsbjerggade 47 og Stormgade 68.
Orientering ved præstegårdsudvalget.
a) Bilag: Ansøgning til provstiudvalget finansiering af ekstra udgifter vedrørende udestuen,
Spangsbjerggade 47 (forventes eftersendt).
b) Bilag: Kopi af synsprotokoller 22.04.2014.
Manglerne i præsteboligerne udsættes til vi har en oversigt over økonomien i forbindelse
med jubilæet. Ansøgning til provstiudvalget godkendes og afsendes med følgende bilag fra
Ib Ansgar:
mere presserende anlægsopgaver ved kirken. I øvrigt finder han, at projektet aldrig er ønsket
af MR eller drøftet i MR iflg. MRs protokol. Provsten har oplyst at ved provstesynet
fremsatte præstegårdsudvalgets repræsentant ønsket som et ønske fra MR, hvilket er meget
beklageligt jfr. ovenstående
Regning på 26.000,00 kr. til arkitekt Peter Villadsen betales nu. Det nye projekt behandles
på næste møde uden deltagelse af præsterne. Tegninger og projektbeskrivelse fremsendes til
menighedsrådet.
3. Kirkens aktiviteter og dagligdag, herunder kirkebladet, herunder beretning fra møde i
kirkesølvudvalget.
Anvendelse af anonym gave på kr. 25.000.
Næste møde i arrangementsudvalget er torsdag den 05.06.2014 kl. 16.30.
Bilag: a) Notat fra møde om udgivelse af bog m.v. omkring kirkens 100 års jubilæum, inkl. bilag.
b) Ansøgning om tilskud til kirkesølv (forventes eftersendt).
c) Udkast til ansøgning om støtte til udgivelse af festskrift ved Zions kirkes 100 års jubilæum.
d) Indlæg i førstkommende udgave af kirkebladet om muligheden for at give en gave i forbindelse
med jubilæet.
Vi betaler for sølvtøjet, når det bliver leveret. Vi har sendt flere ansøgninger af sted om
donation til kirkesølv. Gaven på 25.000,00 kr. anvendes til det nye kirkesølv.
Indlægget til kirkebladet tilføjes en tak for gaven
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4. IT-arbejdet.
Orientering ved IT-udvalget.
Bilag: Tilbud fra KirkeWeb Mobilpakke.
Der er ikke ønske om abonnement på mobilpakken i øjeblikket
5. Orientering v/kontaktpersonen.
Bilag: Optælling af kirketjenerstillingerne

til orientering.

Intet til referat
6. Sognehusets modernisering og udbygning.
Bilag: Kopi af skrivelse til Kurt Kirkegaard A/S og e-mail korrespondance med arkitekt Brian
Mortensen.
Der forelægger ikke svar vedr. afhjælpning af manglerne, derfor kan nedskrivning af
garantien ikke godkendes.
7. Regnskab m.v.
Kopi af protokol for beholdningseftersyn 2013 underskrives, tidligere godkendt på mødet den
07.01.2014. Kopien fremsendes til provstiudvalget.
Bilag: a) Kvartalsrapport med bemærkninger.
b) Invitation til budgetformøde i Skads provsti den 14.05.2014 kl. 17.00 i Treenighedskirken.
Bent Erik Kristensen, Erling Berg Thomsen og Inge Marie Jensen deltager.
Kvartalsrapporten godkendes og underskrives
8. Meddelelser og eventuelt.
Bilag: a) Zions sogns menighedsråd, valgperioden 2012 2014 (rev. 01.04.2014), b) Meddelelse
om ansættelse af ny provstisekretær, c) Nyt fra Folkekirken.
Listen over MR skal ændres til 2012

2016 (ønskes ikke genudsendt)

9. Kommende møder:
Tirsdag den

3. juni
12. august
2. september
7. oktober
4. november
2. december

-

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
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