Referat for fælles menighedsrådsmøde tirsdag den 26. november 2013 kl 19.30 i Klittens
Menighedshus

Afbud fra Ingrid Fjord, Jonas Laugesen, Carsten Bjerg
Referent Daniel Kristiansen
1. Velkomst
Formanden bød velkommen
2. Salme
Den Danske Salmebog nr. 84 blev sunget.

3. Drøftelse af udkast til Husregler for Klittens Menighedshus (Bilag)
Udkastet til husregler blev gennemgået godkendt. Der skal dog afklares en række spørgsmål
herunder momsproblematik, alkoholbevillingsspørgsmålet og fremtidig koordinator.
4. Fordeling af læsninger i forbindelse med De ni læsninger
Thomas Kristensen fordelte opgaverne.
5. Orientering fra ”Præstegårdsudvalget”
Lars Christensen orienterede om, at præstegårdsudvalget har hyret arkitekt Gert Madsen, der
har gennemgået huset. Han er kommet med et foreløbigt udspil til, hvad der skal laves. Når
der ligger et færdigt udspil klar, vil der blive indkaldt til et møde.
6. Orientering om status på salg af præstegårdsjord.
Høringsfasen er slut, og der er kommet 18 indsigelser herunder fra miljøstyrelsen. Der
arbejdes videre med sagen.
7. Bispevalg
Thomas Kristensen og Daniel Kristiansen orienterede.
8. Ansøgning om tilskud til juleaften i ”Det lille Sømandshjem”
Det blev besluttet, at hvert menighedsråd giver 700 kr. til formålet.
9. Telefoni
Der vil blive udsendt en e-mail, hvor menighedsrådsmedlemmer og fastansatte
medarbejdere kan tilmelde sig en rabatordning ved TDC.
10. Fastsættelse af mødedatoer for 2014
Tirsdag d. 25. marts 2014 kl 19.30

Tirsdag d. 30. september 2014 kl 19.30
Tirsdag d. 25. november 2014 kl 19.30
11. Nyt ved formanden og sognepræsterne
Thomas Kristensen orienterede om, at der skal ansættes en ny minikonfirmandmedhjælper
for sognepræsten efter at Birthe Marie Kristensen har meddelt, at hun ønsker at stoppe med
udgangen af dette skoleår.
Der afholdes afskedsgudstjeneste(r) for og med Thomas Kristensen søndag d. 28. september
2014.
Daniel K. forelagde en problematik om indkaldelse af medarbejdere (organist og
kirkesanger) til lørdagsbegravelser, hvor det opleves utilfredsstillende for præster og
medarbejdere som det fungerer nu. Daniel undersøger, hvordan man håndterer det i andre
sogne. Derefter ligger bolden hos kontaktpersonerne.
12. Eventuelt
Lone takkede for blomst fra menighedsrådene.
Carsten Bjerg havde fremsendt et koncert-projekt med Martin Backs som initiativtager.
Menighedsrådene ser positivt på sagen og er villig til at støtte både økonomisk og med
lokalitet (Helligåndskirken). Formændene tager stilling til beløbets størrelse.

13. Afslutning
Teksten til 1. søndag i advent blev oplæst og Salmebogen nr. 74 blev sunget.

