ZIONS KIRKE – ESBJERG
MENIGHEDSRÅDET
Referat
fra møde i menighedsrådet tirsdag den 2. juni 2015 kl. 17.00
i kirkens sognehus.
Afbud: Jytte Hebsgaard, Erik Sundgaard og Søs Honoré. Inger-Marie Krogager deltog fra pkt. 4
0. Referat fra mødet den 05.05.2015.
Bilag: Referat.


Godkendt.

1. Kommende istandsættelser ved kirke og sognehus.
Orientering om orgelprojektet.


Marcussen og Søn har meddelt, at de ikke kan overholde den lovede tidsplan for reparation
og rengøring af orglet, pga. personalemangel.

2. Præstegårdene Spangsbjerggade 47 og Stormgade 68.
Bilag: Referat fra møde i præstegårdsudvalget.


Taget til efterretning.

3. Sognehusets modernisering og udbygning.


På trods af gentagne rykkere, har vi endnu ikke hørt fra arkitekt Brian Mortensen mht. de
resterende mangler.

4. Kirkens aktiviteter og dagligdag, herunder kirkebladet.
Orientering om status på Jubilæumsbogen, herunder stillingtagen til antal eksemplarer.
Valg af repræsentant til Natkirkens bestyrelse.
Bilag: Notat fra møde i arrangementsudvalget 12.05.2015.





Jubilæumsbogen. Niels Jørgen Kobbersmed har flere gange forgæves forsøgt at komme i
kontakt med Jørgen Dieckmann Rasmussen.
Menighedsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at beslutte hvor mange eksemplarer der
skal trykkes.
Natkirken. Det har ikke været muligt at finde en repræsentant til Natkirkens bestyrelse.
Karen Hessellund efterlyste vedtægterne for bestyrelsen. Inge Marie Jensen undersøger.
Arrangementsudvalget: Notatet taget til efterretning.
Time to Remenber. Der er lavet følgende aftaler: Den 8.11.2015 tidligere flyverprovst
Vilhelm Værge. Den 13.11.2016 flyverprovst Leif Holmstrøm.

5. Økonomiudvalget.


Økonomiudvalget foreslår at ”små kasser” afregnes med kirkekassen en gang om måneden.
Vi rådfører os med revisoren (Erling Berg Thomsen).

6. Regnskab m.v.
Bilag: a) Budgetbidrag 2016. b) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016. c) Kontospecifikationer, formål
01.04. – 30.04.2015.


Budgetbidrag stemplet Zions Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36562714, Budget 2016.
Bidrag budget afleveret d. 26-05-2015 13:36, blev godkendt.
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Kvartalsrapporten blev godkendt. Kan underskrives og sendes til Provstiet.
Kontospecifikationer: Ingen bemærkninger eller spørgsmål.

7. Meddelelser og eventuelt.



Kirketjenerne foreslår at vi anskaffer et ”informationsskab”. Pris ca. kr. 2.000.
Orla Fielsø foreslog en informationstavle, der monteres indvendigt i et af vinduerne i
kirkekontoret. Jørgen Cavallius arbejder videre for forslagene.
Karen Hessellund og Jytte Hebsgaard har deltaget i et inspirerende møde i Århus vedrørende
ledelse af frivillige.

8. Kommende møder:
 Tirsdag den 11.
1.
6.
3.
1.

august
september
oktober
november
december

kl.
-

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

12. september - studietur
9. Orientering ved kontaktpersonen.
Valg af ansættelsesudvalg.
Bilag: a) Notat fra møde med kirketjenerne den 20.05.2015. b) Notat fra møde i ansættelsesudvalget
den 22.05.2015.




Ansættelsesudvalget består af forretningsudvalget og de to præster. Jørgen Cavallius
deltager ved ansættelsessamtalerne.
Notaterne taget til efterretning.
Ansættelsessamtalerne gennemføres den 23.06.2015 (eftermiddag).
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