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

1. Orientering fra formanden

2. Orientering fra præsterne
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Distriktssforeningen afholder valgkursus d. 18. februar 2020 i
Åbyhøj sognegård. Jeg vil opfordre valgbestyrelsen til at deltage.
Provstiudvalget har på et møde d. 28. oktober godkendt Skåde
Sogns Kirkekasses regnskab for 2018 og taget revisionsprotokollatet til efterretning.
På grund af mange aktiviteter i julemåneden er gløg og æbleskiver aflyst i år. Til gengæld vil vi d. 19. december ønske glædelig
jul ved julekaffen for alle medarbejdere og menighedsrådet kl.
9.30 – 10.30.
Jeg vil foreslå, at vi fortsætter vores partnerskab med Kirkens
Korshær også for det sidste år i valgperioden. Giver det anledning til bemærkninger? Vi fornyer partnerskabet.
Dørmænd til juleaften: Jens Holger kl. 15 og 16, Pia og Ellen
kl.10, Jens kl. 11, Peter kl. 12.30 og 14.
Personalet vaccineres mod influenza.
Poul Jørgen: 53 ansøgninger til kirketjener – ingen ansat. Karin
fortsætter i en 15 timers stilling. Erik er hjælp til rengøring om
mandagen i en periode.

4. Valg
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Formand: Jens Holger Geil – 10 stemmer
Næstformand: Ellen Goting – 10 stemmer

• kasserer
• kontaktperson

Kasserer: Søren Gynther

• sekretær

Kontaktperson: Poul Jørgen Dybdahl

•

Sekretær: Lis Kjær

kirkeværge

Kirkeværge: Peter Juhl Hansen
5. Menighedsrådsvalg 2020
• Hvem stiller op igen?
• Hvilke kompetencer kommer vi
til at mangle?
•

Hvordan kan vi få aktiveret og
få gjort menigheden interesseret
i valget?

6. Revision af fortegnelsen over
udvalg, jf. bilag

6 af det nuværende menighedsråd stiller op.
Landsforeningen laver en kampagne op til valget. Vores valgudvalg deltager i kurser. Diskussion: Hvordan griber vi det an, og
hvad lægger vi vægt på.
Valget er fast punkt på dagsordenen på mr-møderne op til valget.
Vi skal have involveret lokalpressen. Vi skal være kreative i vores forsøg på at få nye medlemmer.
Forslag om stillingsannonce (tæt mod d. 15. september 2020).
På landsforeningens hjemmeside kan man læse meget om valget.
Skal vi overveje, at perioden skal være 2 år i stedet for 4? Der
skal søges inden 1. april.
Marianne udarbejder en revideret fortegnelse.
Frivilligudvalget arbejder med et arrangement for de frivillige.

7. Næste møde

Onsdag d. 22.1.2020

8. Eventuelt

Ellen orienterede om Vejkirke – vi skal ikke være vejkirke.
Jens siger tak for blomster.
Jens Holger og Lene siger tak for blomster.
Andrea: god oplevelse med Drop-In dåb i Fredenskirken. 40
blev døbt.
4 Drop-In dåb næste år i Aarhus.

Skåde Menighedsråd
BESLUTINGS-referat

26. november 2019

Blad nr. 465
Formandens initialer: JHG

Ref. Lis Kjær

