ZIONS KIRKE – ESBJERG
MENIGHEDSRÅDET
Referat
fra møde i menighedsrådet tirsdag den 11. august 2015 kl. 17.00
i kirkens sognehus.
Afbud: Inge Marie Jensen (Erik Kamstrup ledede mødet i formandens fravær).
0. Referat fra mødet den 02.06.2015 og ekstraordinært møde den 25.06.2015.
Bilag: Referat.
Godkendt.
1. Kommende istandsættelser ved kirke og sognehus.
Frank Segall mødte op ved mødets start og fremførte en klage over lysindfald forårsaget af
ovenlysvinduerne i sognehuset.
Han blev informeret om, at der allerede er en aftale med arkitekt Brian Mortensen om
afhjælpning af disse gener, idet der vil blive opsat solfilm på ovenlysvinduerne torsdag den
20.08.2015.
Fugerne i kirkens sokkelsten er blevet repareret.
Fugerne omkring hoveddøren til kirken er blevet udskiftet. Vi har modtaget et tilbud på indog udvendig maling af yderdørene i kirken. Pris kr. 8.000 inkl. moms. Godkendt.
2. Præstegårdene Spangsbjerggade 47 og Stormgade 68.
Bilag: a) Referater fra møder i præstegårdsudvalget den 01.07.2015 og 29.07.2015. b) Indstilling til
menighedsrådet vedrørende ombygning og renovering af køkken-alrum i Stormgade 68 inklusive
tilbud. c) Brev til provstiet med anmodning om tilladelse til igangsættelse af projekt ” nyt køkken
Stormgade 68” .
Referaterne blev taget til efterretning.
Stormgade 68: Der er foretaget flere småreparationer. Vi har modtaget et tilbud på
udskiftning af bundstykkerne i to kældervinduer og reparation af terrassedøren. Der
indhentes endnu et tilbud.
Stormgade 68 køkken: Der var ikke flertal for præstegårdsudvalgets indstilling.
Beslutningen blev udsat til mødet den 01.09.2015.
3. Sognehusets modernisering og udbygning.
Intet til referat.
4. Kirkens aktiviteter og dagligdag, herunder kirkebladet.
Orientering om status på Jubilæumsbogen.
Bilag: a) Sammendrag fra aften for personale og menighedsråd 02.06.2015, til drøftelse i
menighedsrådet. b) Resultat af Arbejdstilsynets tilsyn den 01.07.2015
Jubilæumsbogen: Intet nyt.
a) Taget til efterretning.
b) Taget til efterretning.
5. Økonomiudvalget.
” De små kasser”: Revisor har meddelt at alle indtægter og udgifter skal registreres i
menighedsrådets kasse.
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6. Regnskab m.v.
Bilag: a) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2015, b) Kontospecifikationer, formål 01.05. – 31.05.2015
og 01.06. – 30.06.2015.
Kvartalsrapporten blev godkendt, den underskrives af formanden og den valgte kasserer og
sendes til provstiet.
Kontospecifikationer: Taget til efterretning.
7. Meddelelser og eventuelt.
Udløb af prøveordningen med skleroseforeningen, eventuel forlængelse.
Bilag: a) Forslag fra Jytte Hebsgaard og Karen Hessellund vedrørende kirkefrokost. b) Program for
studieturen 12.09.2015. c) Zions sogns menighedsråd 2012 – 2016, rev. juli 2015.
Skleroseforeningen: Behandles på mødet den 01.09.2015.
b) Kirkefrokost: Forslaget bliver iværksat snarest. Karen Hessellund og Jytte Hebsgaard
foranlediger, at der bliver lavet en turnusordning for ” styring” af kirkefrokosterne.
c) Zions sogns menighedsråd 2012 – 2016, rev. juli 2015. Godkendt.
Erik Kamstrup omdelte et dokument – Forslag til programrække ” Bagom byens kirker” .
Lars Aakjær Serop oplyste, at to PC’ er har forældede styresystemer, og således udgør en
sikkerhedsrisiko. Udskiftningen behandles i økonomiudvalget.
8. Kommende møder:
.
Tirsdag den 1. september
6. oktober
3. november
1. december

kl.
-

17.00
17.00
17.00
17.00

9. Orientering ved kontaktpersonen.
Bilag: a) Referat for medarbejdermøde den 09.06.2015 b) Notat fra møde i forretningsudvalget den
02.07.2015 med to underbilag. c) Forslag til telefon og internetordning for fastansatte ved kirken,
dateret 31.07.2015. d) E-mail korrespondance vedrørende eventuel ekstra honorering af organisten i
forbindelse med grønlandske gudstjenester.
a) Referat fra medarbejdermødet blev taget til efterretning.
b) Notat fra mødet i forretningsudvalget blev taget til efterretning.
c) Forslag til telefon og internetordning for fastansatte blev udsat til mødet den 01.09.2015.
d) Honorering af organisten i forbindelse med grønlandske gudstjenester. Kontaktpersonen
undersøger om der er ” plads” i normeringen til organistens deltagelse i grønlandske
gudstjenester.
Bent Erik L. Kristensen har opsagt sin stilling pr. 31.12.2015. Det allerede nedsatte
ansættelsesudvalg træder sammen.
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