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Til stede
Andrea Gynther-Sørensen
Ellen Goting
Gillian Godette
Jens Holger Geil
Jens Smedegaard
Jette Marie Bundgaard-Nielsen
Lars Svendsen
Lis Kjær
Lisbeth Lindegaard
Malene Vangsøe Bitsch
Marianne Lorentzen
Marianne Meidahl
Pia Lund
Poul Jørgen Dybdal
Raymond Lyhne
Søren Gynther-Sørensen
Stedfortræder
Fraværende (afbud)
Lene Juel Kofod
Jens Mægbæk Madsen

1. Orientering fra formanden

2. Orientering fra præsterne

Aarhus Stifts Menighedsrådsforening har indbudt til efterårsmøde på Diakonhøjskolen d. 4. november kl. 19.00. Tilmelding
senest mandag d. 28.10.
Vi er - som tidligere år – blevet opfordret til at deltage i ”Julekrybben i Ryesgade” og samtidig opfordret til at give en skærv
til arbejdet. Skal vi slippe 1000 kr. til festlighederne og spørge
om børnekoret til stille op en enkelt dag?
Hvor mange ønsker kalender og minihåndbog for 2020?
De afholdes en konference på Diakonhøjskolen om Kirkens Sociale Ansvar d. 14. november kl. 9.30 – 14.00. Tilmelding senest
d.7.11.
Vi har alle været tilmeldt og modtaget Kirke.dk – i et prøveabonnement- vi skal nu tage stilling til om vi ønsker at fortsætte
og betale. 15 brugere årligt ex moms 14.500 kr.! Vil vi det- eller
hvem er interesserede? Marianne undersøger for færre brugere.
Lene Mols (Kragelundsskolen) går af. Afskedsreception
30.10.10. Præsterne deltager.
Personalearrangement (Frederikskirken, Fredens kirken, Tranbjerg kirke) her 9.1.20 9.30 – 11. om demens. Tilmelding til Marianne.
Demensgudstjenester her i kirken 4 gange årligt – kommer i kirkebladet.
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Medarbejdermøde - referat udsendt. Poul arbejdsmiljørepræsentant. Marianne er medarbejderrepræsentant. Jane Gertsen er ansat som kirkegårdssekretær.
Tidligere medarbejder har fremsat trusler. Jens Holger har taget
sig af sagen. Sagen er lukket.

4. Gennemgang af 3. kvartalsrapport – bilag eftersendes

Søren orienterede om kvartalsrapporten. Der har været mange
fejlalarmer, men det er der taget hånd om nu. Der har været problemer med volleyklubbens kvartalsafregning af uddeling af kirkebladet. Marianne tager sig af sagen.
Vi har overskud på 388.000 kr. nu.

5. Budget 2020 – ingen ændringer i
forhold til det i maj behandlede

Menighedsrådet godkendte:
Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612 endeligt budget
2020 afleveret d. 17.10.2019 kl. 14.29

Vi ringer i øjeblikket fra kl. 7 til kl. 18. Vi ringer hver time og
hver halve time. Vi diskuterede sommer start kl. 7 og vinter kl.
8.
Marianne svarer på Facebook: Menighedsrådet har diskutere
hans henvendelse, og vi fastholder vores ringetider.
Jens Holger kom med et kort oplæg.
7. Fortsat drøftelse af gudstjenesten Gruppedrøftelse
- kort oplæg
- gruppedrøftelser
- opsamling i plenum
6. Drøftelse af klokkeringning, sol
op 8.00 i s.f. 7.00

8. Næste møde

26.11.2019

9. Eventuelt

15.9.2020 er der menighedsrådsvalg. Andrea orienterede om
valgmetoden. 12.5.2020 offentligt orienteringsmøde. Der kommer hjemmesider i november og også kurser.
Gillian siger tak for blomster.
Pia har været til generalforsamling i skole-kirkesamarbejde.
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