ZIONS KIRKE – ESBJERG
MENIGHEDSRÅDET
Referat
for møde i menighedsrådet torsdag den 8. dec. 2016 kl. 18.30
i kirkens sognehus.
Afbud: Niels Jørgen Kobbersmed
0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt
1. Valg til udvalg og enkeltmands poster:
 Arrangementsudvalg (time to remember og sogneaftener og andet)
Valgt blev: 1) Peter Jensen (indkalder til første møde)
2) Ib Ansgar Jensen (hvis han er interesseret)
3) en præst
4) Flemming Rosenberg Nørgaard
5) Inger Dahl
6) Karen Hessellund Hansen
 Frivillighedsudvalg
Valgt blev: 1) Karen Hessellund Hansen
2) Jytte Hebsgaard
3) Dorthe Kobbersmed (sekretær for udvalget)


Udvalg for sociale medier / medieudvalg
Valgt blev: 1) Inge Marie Jensen (indkalder til 1. møde)
2) Annemette Munk
3) Jytte Hebsgaard
4) Kordegn Agnes M. Johannesen




Andre udvalg?
ikke andre udvalg
Valg af (kasserer jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2) rettes til regnskabsfører.
Kordegnen er ansat til at være regnskabsfører



Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4
Kordegnen er ansat til at være sekretær



Valg af bygningssagkyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8
Valgt blev Morten Budtz fra TEKT (tidl.Hallen og Nordby)



Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9
Valgt blev formand og kasserer



Redaktør for kirkeblad
Valgt blev Inge Marie Jensen



Web master
Valgt blev Inge Marie Jensen



E-post
Valgt blev sekretæren / kordegn Agnes M. Johannesen



Kasserer for kirkebøsserne
Valgt blev Karen Hessellund Hansen

2. Kommende istandsættelser ved kirke og sognehus mm.
 Orientering ved kirkeværge
 Nyt lydanlæg er etableret i kirken, der er lidt der skal tilrettes. Søs har fat i det.
Kirketjenerne har fået ny stige.
3. Tjenesteboliger: Spangsbjerggade 47
Orientering ved kirkeværge
 Der er malet og lakeret gulve i fjernsynsstue og trappegang. Det nye køkkenprojekt er på
vej, og det skal igangsættes i det nye år.
3. Tjenesteboliger: Stormgade 68.
Orientering ved kirkeværge
 Køkkenet er ved at være færdigetableret. Der har været rengøring d.d. Der skal sættes ny
el-tavle op. Der er midler til det i årets budget.

4. Kirkens aktiviteter og dagligdag, herunder kirkebladet.
 Arrangementsudvalg
Der har været Time To Rember & De Ni Læsninger, Per Nielsen & Laudate inden jul
 Kirkebladet
Fremover bliver det ”selvhenter” og resten udsendes pakket i plastik
 Godkendelse af: Reglement ved leje af sognehuset - kulturelle org. mv
Godkendt
 Godkendelse af: Reglement ved lån af sognehuset - kirkelige org.
Godkendt
5. Regnskab m.v.
 Kordegnen har orienteret om kirkens økonomi. Budgettet holder.

6. Økonomiudvalget.
 Beslutning om placering af midler i pengeinstitutter, hvordan skal vore midler fordeles
mellem flere pengeinstitutter?
 De tre banker vi benytter os af: Arbejdernes Landsbank, Bank Nordik og Spar Nord
ligger alle i den bedste tredjedel på en rating-liste over de bedstplacerede 100 banker og
sparekasser i Danmark. MR er af den opfattelse, at det er forsvarligt.
7. Orientering ved kontaktpersonen.
 Erik orienterer personalet om kordegnens nye stillingsbeskrivelse som daglig leder.
8. Godkendelse af stillingsbeskrivelse for daglig leder
 FU indstiller at stillingsbeskrivelsen godkendes, og kordegn starter som dagligleder fra d.
1/1 2017.
 Godkendt med rettelse ”personalet kan dog vælge kontaktpersonen”. Den skal tages op til
evaluring efter behov, dog senest om 1 år.
9. Meddelelser og eventuelt
 Formand og næstformand tager på kursus d. 7/2-2017. Kirkeværge på kursus d. 7/3-2017.
Kasserer og kordegn på kursus d. 23/3-2017. Kursusgebyr betales fra kordegnekontoret.
 Alle har adgang til DAP,
 MR-medlemmer kan abonnere på Kristeligt Dagblad, Agnes sørger for oprettelse af
abonnement.
 Karen Hessellund Hanesen sørger for en liste over ”ansvarlige” for bordvers v.
kirkefrokoster







Agnes bestiller 5 – 6 stk. kirkekalender ”minihåndbog”
Personalet har lov at få MR-bladet.
Inger Dahl takkede for opmærksomhed.
Sorggruppen skal stå under ”Aflastningstjenesten” i kirkebladet.
IM-huset har spurgt om de må få nogen af de gamle skal-stole – Søs og Lars tæller hvor
mange vi har, og så donerer vi et passende antal.
 Forslag til at der nedsættes et gave-udvalg sættes på dagsorden næste gang
10. Tidspunkt og dato for kommende menighedsrådsmøder.
 næste møde Tirsdag d.3. januar kl. 17.30 (med kaffe fra kl.17.00)
 Næste gang sættes det på dagsorden hvornår vi skal mødes resten af året.
11. Referat.
 Agnes læste op, og referatet underskrives næste gang.

Esbjerg d. 8/12 2016
/agj

