ZIONS KIRKE – ESBJERG
MENIGHEDSRÅDET
Referat
for møde i menighedsrådet tirsdag den 7. feb. 2016 kl. 17.15
i kirkens sognehus.

Afbud : Agnes

0. Godkendelse af dagsorden.
 godkendt

1. Referat fra d. 3/1 2017 til underskrift
 referatet blev underskrevet

2. Kommende istandsættelser, orientering ved kirkeværge
a) ved kirke
 Orientering om lydanlægget og orglet i kirken.
 Kirkesyn evt. den 31.03.2017:
Stormgade kl.14.00 Spangsbjerggade kl.15.00 Kirken kl.16.00
b) Sognehus
 Intet

3. Tjenesteboliger, orientering ved kirkeværge
a) Spangsbjergsgade 47
 Vi afventer svar på projekt køkken i Spangsbjerggade fra provstiet
b) Stormgade 68
 Intet

4. Kirkens aktiviteter og dagligdag, herunder kirkebladet.
a) Arrangementsudvalg
 Intet nyt.
b) Orientering om dagligdag / opgaver mm. ved kirkens præster.
 Johannes Slot Christensen og Niels Jørgen Kobbersmed orienterede om den aktuelle
hverdag i kirken.
c) Kirkeblad
 Orientering fra medieudvalget ved IMJ. Vi undersøger alternativet for kirkebladet og JSC
vil skrive om nyt fra menighedsrådet til kirkebladet.

5. Regnskab / økonomi m.v.
 Regnskabet 2016 er ved at være færdigt. Det fremlægges til godkendelse på næste MRmøde
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6. Godkendelse af Menighedsrådets forretningsorden, samt div. vedtægter
a) Menighedsrådets forretningsorden
 Godkendt
b) Vedtægter for sekretær
 Godkendt
c) Vedtægter for regnskabsfører
 Godkendt
d) Vedtægter for kontaktperson
 Godkendt med appendiks
e) Vedtægter for kirkeværgen
 Godkendt
f) Vedtægter for kirkeudvalget (FU)
 Godkendt
g) Vedtægter for kassereren
 Godkendt

7. Tidspunkt og dato for kommende menighedsrådsmøder.
a) Tidspunkt. Der er kommet et ønske om at flytte møderne til 17.30
 Godkendt.
 Fra august flyttes møderne til 2. tirsdag i måneden
b) Mødet den 7. marts falder sammen med kursus for kirkeværge + kordegn, foreslået flyttet til
den 28/3, mødet den 4/4 foreslås aflyst.
 Godkendt
c) Kommende møder:
2. maj
6. juni
15. august
12. september
10. oktober
14. november
12. december
 Godkendt

8. Meddelelser og eventuelt
 Intet til referat

9. Orientering ved dagligleder / kontaktpersonen.
 Intet til referat.
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10. Referat.
 Læst op og godkendt

Esbjerg den 7. februar 2017
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