ZIONS KIRKE ESBJERG
MENIGHEDSRÅDET
Referat
fra møde i menighedsrådet tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 17.00
i kirkens sognehus.
Afbud: Niels Jørgen Kobbersmed (ferie). Thomas Sparre Kristensen deltog som vikar for Johannes
Sloth Christensen, der er sygemeldt. Inge-Marie Krogager forlod mødet efter pkt. 9.
1. Referat fra mødet 09.09.2014
Bilag: Referat
Godkendt.
1. Kommende istandsættelser ved kirke og sognehus m.v.
a) Redegørelse for orglets tilstand ved Ole Harkjær. Bilag: Notat fra møde med orgelkonsulenten
sidste år.
b) Status på renovering af krypten. Bilag: 1) Notat fra morgenmøde 24.9.2014. 2) Fakturatimer fra
Peter Nygaard.
c) Belysning af altertavle. Bilag: Tilbud på belysning fra Zumtobel Belysning.
a) Ole Harkjær redegjorde for orglets tilstand. Siden orgelkonsulentens gennemgang af
orglet i juni 2013, er de opstået problemer med blandt andet pedalspillet. Ole Harkjær
indhenter priser på udbedring af de nye fejl.
b) Kirkeværgen: Arkitekten har meddelt at arbejdet er færdigt. Kirkeværgen gennemgår
renoveringen med arkitekten.
Menighedsrådet har noteret, at der er brugt usædvanlig mange arkitekttimer på projektet.
Kirkeværgen er i dialog med arkitekten herom.
Problemer med varmeanlægget. Vi afventer stadigvæk en tilbagemelding fra Quitzau.
c) Menighedsrådet har godkendt, at der skal være belysning af alterbilledet. Zumtobels
tilbud på spots m.v. blev godkendt med kr. 7.492,00 plus moms. Vi har modtaget et tilbud
fra Dan El på installationerne, hvor kablerne føres i synlige kabelkanaler. Menighedsrådet
alterbelysningen uafhængig af den anden belysning i kirken. Vi indhenter et nyt tilbud fra
Dan El.
2. Præstegårdene Spangsbjerggade 47 og Stormgade 68.
Nyt fra præstegårdsudvalget.
Intet til referat.
3. Kirkens aktiviteter og dagligdag, herunder kirkebladet.
a) Ansættelse af vikar. Bilag: Ansættelse af afløser for Johannes Sloth Christensen
b. Vedtægter angående skærmbriller.
c. Status i forbindelse med jubilæet bl.a. med hjælpere. Bilag: E-mail fra Jørgen Dieckmann.
a) Taget til efterretning.
b) Taget til efterretning.
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c) Der vil blive udfærdiget en liste med frivillige hjælper/de opgaver de tildeles. Der vil
blive opstillet et telt torsdag den 09.10.2014 kl. 19.00. Kirketjenerne sørger for evt.
afspærring af p-pladsen.
Jørgen Dieckmann Rasmussens e-mail taget til efterretning.
Kirkesølvet forventes færdigt sidst i denne uge. Inge Marie Jensen afhenter det på lørdag.
4. IT-arbejdet.
Intet til referat.
5. Sognehusets modernisering og udbygning.
Bilag: Nedskrivning af Garantien underskrevet og sendt til Tryg Garanti.
Taget til efterretning. Yderligere nedskrivning af garantien må først finde sted efter
godkendelse i menighedsrådet, når alle fejl og mangler er udbedret.
6. Regnskab m.v.
a. Budget 2015. Bilag: 1. Endelig note til Budget 2015 .
b.. Driftsrammer 2015 Skads provsti.
c.. Revisionsprotokol. Bilag: Revisionsprotokol
a) og b) Taget til efterretning.
c) Revisionsprotokollatet godkendt, og kan underskrives af formanden og den valgte
kasserer.
Menighedsrådet har besluttet, at bankindestående skal spredes, således der på intet tidspunkt
står mere end kr. 750.000 i hver banker.
7. Indkomne forslag.
Forslag fra Søs Honore om afskaffelse af spisning i forbindelse med menighedsrådsmøderne.
Forslaget godkendt med 7 stemmer for og 1 imod, 2 undlod at stemme.
Andespisningen sammen med medarbejderne i november måned bibeholdes.
Ib Ansgar foreslog, at der serveres en kop kaffe med kage ca. en halv time før mødets start.
Dette forslag blev enstemmigt godkendt.
8. Kommende møder:
Tirsdag den 4.november kl. 17.00 (med efterfølgende andespisning)
2. december kl. 17.00
9. Meddelelser og eventuelt.
.
Taget til efterretning.
10. Orientering ved kontaktpersonen.
a) Spørgsmål fra kontaktpersonen ang. faste og løse fridag samt webadministrator, bilag vedlagt.
b) Telefon og internetordning for fastansatte ved kirken, bilag vedlagt.
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a) Det vedtages, at der arbejdes efter 5-dages arbejdsuge ved Zions kirke.
Alle fuldtidsansatte kirkefunktionærer har fast fridag mandag og løs fridag lørdag.
Beslutningen fra 2010 vedrørende organistens arbejdstid, med forskellige løse og faste
fridage sommer og vinter annulleres.
Formanden er webadministrator under Rigmor Smidts sygdom.
b) Spørgsmål om telefon og internetordning for fastansatte ved kirken må være en del af en
personalehåndbog. Et udvalg til udarbejdelse af denne ønskes nedsat på næste møde.
Kontaktpersonen orienterede om kirketjenerens sygdom. Der er anmodet om en
mulighedserklæring med henblik på genoptagelse af arbejdet.
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