ZIONS KIRKE – ESBJERG
MENIGHEDSRÅDET
Referat
fra møde i menighedsrådet tirsdag den 01. september 2015 kl. 17.00
i kirkens sognehus.
Afbud: Johannes Sloth Christensen, Inger-Marie Krogager
0. Referat fra mødet den 11.08.2015.
Bilag: Referat.


Godkendt.

1. Kommende istandsættelser ved kirke og sognehus.
Orientering om fremskyndelse af bekæmpelse af borebiller i kirken.
Orientering om status på orgelprojekterne.









Borebiller: Vi afventer provstiudvalgets endelige godkendelse af, at udgiften vil kunne
dækkes af 5 % midlerne.
Orgelprojekterne: Under forudsætning af provstiudvalgets godkendelse af anlægsprojekt
”orgelrenovering” i budget 2016, bemyndiges forretningsudvalget til at ansøge om
igangsættelse af dette projekt i indeværende regnskabsår.
Serviceaftaler, varmeanlæg og PC’erne i kirken: Aftalen med Hjerting AV Teknik opsiges.
Kirkeværgen: Der er problemer med høj luftfugtighed i krypten. Kirkeværgen kontakter
arkitekt Peter Nygaard, der var vores rådgiver i forbindelse med skimmelsvampesaneringen.
Der er tilsyneladende en utæthed i varmesystemet. Kirkeværgen kontakter et VVS firma.
Kirken: Der er en revne i buen over koret. Revnen har udviklet sig over tid. Det blev
besluttet, at lade en rådgivende ingeniør vurdere omfanget af skaden og eventuelle
nødvendige foranstaltninger. Kirkeværgen sætter i værk.
Brandtilsynet har været her. Det blev konstateret, at vandtrykket i brandposterne er alt for
lavt. Det blev besluttet, at lade en rådgivende ingeniør vurdere om det manglende vandtryk
skyldes en fejl i installationerne.
Overkørslen ved kirkens østlige indkørsel skal repareres/udvides. Vi har modtaget et tilbud
fra Esbjerg kommune på kr. 13.000 inkl. moms. Kirkeværgen bemyndiges til at igangsætte
reparationen i dette regnskabsår, såfremt der er midler til rådighed.

2. Præstegårdene Spangsbjerggade 47 og Stormgade 68, herunder beslutning om igangsættelse af
projekt ”nyt køkken Stormgade 68”.
Bilag: Præstegårdsudvalgets indstilling vedr. køkkenet Stormgade 68 (fremsendt efterfølgende pr.
e-mail).
Dette punkt blev behandlet som sidste punkt på dagsordenen.


Køkkenet Stormgade 68: Niels Jørgen Kobbersmed var ikke til stede under drøftelsen.
Følgende stemte for udvalgets indstilling: Inge Marie Jensen, Orla Fielsø, Erik Sundgaard,
Karen Hessellund, Jytte Hebsgaard, Erik Kamstrup, Søs Honoré og Erling Berg Thomsen.
Følgende stemte imod udvalgets indstilling: Ib Ansgar Jensen.
Menighedsrådet har således godkendt præstegårdsudvalgets indstilling.

3. Sognehusets modernisering og udbygning.
Orientering om revne i den mur der bærer overlægger over skydedør mellem konfirmandlokale og
store sal, samt beslutning om den foranstaltning der skal iværksættes.


Revne i murstensvæg: Arkitekt Brian Mortensen er orienteret om skaden. Vi kontakter et
rådgivende ingeniørfirma for vurdering af skaden.
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4. Kirkens aktiviteter og dagligdag, herunder kirkebladet.
Bilag: Forslag til vagt i forbindelse med kirkefrokost.
Frivilligaften 2015?
Drøftelse af sammendrag fra aften for personale og menighedsråd 02.06.2015 (bilag udsendt
sammen med dagsorden for mødet den 11.085.2015).
Orientering om status på jubilæumsbogen.





Vagtplan kirkefrokost: Det er nogle få ændringer til vagtplanen. En ny vagtplan vil blive
udfærdiget.
Frivilligaften: Det er menighedsrådets ønske, at der skal afholdes en aften for frivillige i år.
Planlægningen henvises til arrangementsudvalget.
Sammendrag fra aften for personale og menighedsråd: Punktet drøftet. Forslag til bilagets
pkt. 3 henvises til arrangementsudvalget.
Jubilæumsbogen: Manuskriptet er næsten færdigt. Redaktionsudvalget bemyndiges til at
indgå de aftaler der måtte være nødvendige.

5. Økonomiudvalget.
Bilag: Revisors svar til Erling Berg Thomsen vedrørende ”kontant kassebeholdning”.



Kontant kassebeholdning: Taget til efterretning.
Økonomiudvalget har modtaget en indstilling fra kirketjener Lars Aa. Serop om udskiftning
af de stationære PC’er på kirketjener- og organistkontorer. De to PC’er udgør en
sikkerhedsrisiko, pga. det forældede styresystem Windows XP. Udvalget har indstillet til
menighedsrådet, at de to PC’er udskiftes. Der må også påregnes udgifter til software.
Menighedsrådet godkendte indstillingen. PC’erne må indkøbes i år, såfremt der er midler til
rådighed.

6. Regnskab m.v.
Orientering om budgetmødet den 25.08.2015.


Taget til efterretning.

7. Meddelelser og eventuelt.
Udløb af prøveordningen med skleroseforeningen, eventuel forlængelse.
Bilag: Invitation til stiftsdag om kirkeligt-socialt arbejde den 19.09.2015



Aflastningstjenesten ønsker at låne sognehuset den 02.11.2015. Dette blev godkendt,
ligesom menighedsrådet stiller en ”kaffedame” til rådighed i lighed med tidligere år.
Skleroseforeningen: Menighedsrådet godkendte, at aftalen fortsætter.

8. Kommende møder:
 Tirsdag den 6. oktober
3. november
1. december

kl. 17.00
- 17.00
- 17.00

9. Orientering ved kontaktpersonen.
Bilag: Forslag til telefon og internetordning for fastansatte ved kirken.
Beslutning om menighedsrådets ønske mht. indhold i kordegnestillingen.



Der afholdes medarbejdermøde tirsdag den 08.09.2015 kl. 12.30.
Telefon og internetordning: Ib Ansgar Jensen drøfter forslaget med medarbejderne på
medarbejdermødet. Kontaktpersonen udfærdiger en oversigt over kirkens udstyr, der er
udlånt til medarbejderne. Regnskabsføreren udfærdiger en oversigt over de udgifter
menighedsrådet afholder for medarbejdernes private ordninger.
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Kordegnestillingen: Personregistrering, daglig leder, regnskabskyndig, kirketjeneste,
samarbejde med nabosogn. Ansættelsesudvalget bemyndiges til at udfærdige
stillingsopslaget.
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