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1. Behandling af referatet fra mødet den 21. februar
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2. Orientering fra Formanden

Orientering fra præsterne
Orientering fra medarbejderrepræsentanten
Behandling af årsregnskab 2018
Kommunikationsmedarbejderen orienterer om sit arbejde og
ny hjemmeside
Opfølgning på mødet i februar, jf. vedlagte notater
Plan for menighedsmødet 7. april 2019
Næste møde
Eventuelt

Danske Sømands- og Udlandskirker afholder årsmøde i Aarhus
d. 31. marts kl. 10.30. Mødet indledes med en gudstjeneste i Skt.
Johannes Kirken med en efterfølgende let frokost. Hvis man ønsker at deltage i frokosten, skal man tilmelde sig til Gunnar Kasper Hansen på telefon 42 58 31 12.
Aarhus Stift indbyder til reception d. 3. maj i anledning af biskop Henrik Wiegh-Poulsens 60-års fødselsdag. Tilmelding senest d. 22. marts – på kirkenettet. Andrea deltager.
Landsforeningen af Menighedsråd afholder årsmøde på Hotel
Nyborg Strand d. 10. – 12. maj. Der er nu åben for tilmelding,
som sker på kirkenettet.
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På et møde d. 12. marts har provstiudvalget tildelt Skåde Sogns
Kirkekasse en foreløbig driftsramme på 5.152.660 kr. for budget
2020 (samme niveau som de sidste år)
Konfirmanderne har lavet ikoner.
Fredag 29.3. drop in dåb sammen med de andre kirker i provstiet. Det foregår i Fredenskirken mellem kl. 16 og 19.

4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

5. Behandling af årsregnskab 2018

Der er blevet holdt fællesmøde med en psykolog. Der arbejdes
med en beredskabsplan, men man afventer Kirkegårdsbestyrelsen.
Invitation til medarbejdermøde 7. april.
Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt.
1) Den nøjagtige ordlyd af ”stemplet”:
Skåde sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612, Regnskab
2018, Afleveret d. 18.03.2019 kl. 10.44
2) Den variable moms på kirkegården er 41%

6. Kommunikationsmedarbejderen
orienterer om sit arbejde og ny
hjemmeside

7. Opfølgning på mødet i februar,
jf. vedlagte notater

3) Menighedsrådet har besluttet af have kirkekassens midler i
Danske Bank, da den af finanstilsynet d. 29. juni 2016 er godkendt som den ene af seks systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI)
Hjemmesiden laves nu i samarbejde med DKM. Alle kirker i
provstiet arbejder med DKM, praktisk i koordinering af hjemmesider, arrangementer, kalender o. lign. DKM er meget billigere
end Church Desk. Personregistreringen i Syd arbejder allerede
med DKM.
Kirkeblad – nyt format. Mailadresse, hvis man ikke får kirkebladet. Efter en snak med Lyseng volley skulle problemet forhåbentlig være løst.
Jens Holger gennemgik notatet.
1 Udtrykker ”Visionen for Frederikskirken” fortsat den måde,
hvorpå vi overordnet set ønsker at være kirke i Skåde Sogn? Rettelse af Visionsnotatet: Mulighed for ny erkendelse og anledning
til eftertanke. Ja
2 Gennemfører vi de aktiviteter i kirkens regi der passer til de
forskellige grupper af menigheder, som er defineret i sogneanalysen? Vi har mange aktiviteter og dækker meget bredt. Mange
diakonale tiltag.
3 Findes der i sognet grupper – dele af menigheden – som vi
ikke rammer med de tilbud om aktiviteter, vi allerede gennemfører i dag? Vi har mange tilbud, som er åbne for alle. Vi er tilpas
med de tilbud, vi tilbyder.
4 I givet fald hvordan får vi fat i disse grupper med hvilke aktiviteter? Og har vi ressourcer, så vi kan prioritere disse?
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Hovedkonklusion: Vi er dækket ind med aktiviteter og åben for
nye, eks. mandeklub og samtalecafe.

1 Velkomst og orientering om året der gik v/ JH
2 Orientering om sognets økonomi v/ JH
3 Nyt i kirken v/ Lene
4 Orientering om drop in dåb og andre dåbsinitiativer v/ Lisbeth
5 Aktiviteter nu og evt. kommende nye aktiviteter v/ Lene
6 Orientering om bl.a. Himmelske Dage og frivillige v/ Ellen
7 Ordet frit / spørgerunde
8 Afslutning og tak for i dag v/ JH

9. Næste møde

Torsdag d. 25. april kl.18.30

10. Eventuelt

Jytte siger tak for blomster
Ellen informerede om indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp17.989 kr. + Mobil Pay = 22.354 kr.
Mand med drone forsøger at fotografere.
Anbefaling af arrangementer med Bykultur.
Skal menighedsrådet være medlem af Hospice Søholm?
Problem med Wohlerts gravsted? Menighedsrådet har overtaget
forpligtelsen til at vedligeholde gravstedet. Bygnings- og kirkegårdsudvalget ser på sagen.
Jens Holger giver Spangsberg flødeboller næste gang!!!!!
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Ref. Lis Kjær

