ZIONS KIRKE – ESBJERG
MENIGHEDSRÅDET
Referat
for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. jan. 2017 kl. 17.30
i kirkens sognehus
(med forudgående besigtigelse af køkken i Stormgade)
Afbud fra: ingen , Peter Jensen ikke fremmødt, Flemming R. Nørgaard forlod mødet kl. 18.45 efter
pkt. 4 (pkt.6 var gennemgået)
0. Godkendelse af dagsorden.
 Godkendt
1. Referat fra 8 dec. til underskrift.
 Underskrevet d.d.
2. Kommende istandsættelser, orientering ved kirkeværge:
a) Kirke
 orgelrenovering er startet d.d. og varer ca. 1 måned, der sættes et erstatningsorgel op. Nye
mikrofoner til præsterne kommer leverandøren selv og finder ud af, i samarbejde med
kirketjener, mht. lydforhold skal der ske noget nu. Søs tager kontakt i morgen.
 Mht. lynnedslag er udendørsprojektørerne sprunget. Forsikringen har i første omgang
afslået anmodning om erstatning, Agnes tager kontakt til DMI.
b) Sognehus
 Mht. genskinsproblemer fra ovenlysvinduer, har vi tilbudt at sætte film på vinduerne.

3. Tjenesteboliger, Orientering ved kirkeværge:
a) Spangsbjergsgade 47
 Der skal sendes ansøgning til provstiet ang. nyt køkken. FU tager stilling til
projektmateriale og ansøgning til PU.
b) Stormgade 68.
 Køkkenprojekt færdigt. Der sættes gang i malerarbejde i trapperum og vandskade i stuen
mv.
4. Kirkens aktiviteter og dagligdag,
 FU
 Der har ikke været møde



Arrangementsudvalg
Der har ikke været møde. Ib Ansgar er spurgt om at deltage i udvalget, han har takket ja.




Frivillighedsudvalg
Der har ikke været møde




Udvalg for sociale medier
Kommentarer til referatet: Sorggruppens placering under aflastningstjenesten skal
undersøges nærmere. Det tages op på et senere møde.
Der er sendt møde-doodle ud, til møde i januar.



5. Regnskab / økonomi
 Orientering ved regnskabsfører og kassereren
 Annemette Munk været på kontoret i dag og underskrive bilag.
 Agj - Regnskab for 2016 ikke færdigt. Der kommer ikke kvartalsrapport for 4. kvartal.
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6. Tidspunkt og dato for kommende menighedsrådsmøder for hele 2017:
Alle møder holdes den 1. tirsdag hver måned kl. 17.15(undtagen august – da er det 2. tirsdag)
 Februar
– 7/2-2017
 Marts
– 7/3-2017
 April
– 4/4-2017
 Maj
– 2/5-2017
 Juni
– 6/6-2017
 Juli
– sommerferie
 August
– 8/8-2017
 September
– 5/9-2017
 Oktober
– 3/10-2017
 November
– 7/11-2017
 December
– 5/12-2017

7. Meddelelser og eventuelt
 Skalstole til donation – der er optalt 60, vi donerer 30 stk. Aftales med kirketjener.
 Forslag om at der fremover kommer et indslag fra personalegrupperne på skift, næste
gang ved præsterne.
 Regler for udleje af sognehuset skal gennemgåes i FU
8. Forslag om nedsættelse af udvalg, der kan komme med retningslinjer for en ”gave politik”
 Inge Marie Jensen, Søs Honoré, Niels Jørgen Kobbersmed og Agnes Johannesen.
9. Orientering ved dagligleder og kontaktperson.
 Intet at bemærke
10. Referat.
 Agnes læste referatet op efter hvert punkt og det blev godkendt. Det underskrives næste
gang.

Esbjerg den 3. januar 2017:
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