NYKØBING MORS KIRKE

Beslutningsprotokol
for menighedsrådsmøde torsdag den 11/3-2021 kl. 19.00 – 21.30
afholdt på Teams.
Fravær: Erik Fuglsang, Jens Kobæk, Lars Højlund og Peder Hald Jensen deltog ikke.

Indledning:
1. Karsten Konradsen

Indlæg:
2. Ingen

Beslutningspunkter – herunder indstillinger fra udvalg mm:
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
4. Eventuelle bemærkninger til referatet fra sidste menighedsrådsmøde
Referatet blev delt på skærm, oplæst og godkendt. Desuden godkendt at formanden
underskriver på menighedsrådets vegne.
5. Diverse vedtægter:
a. ”Det stående udvalg” (kirke- og kirkegårdsudvalg)
Vedtægten blev vedtaget.
b. Kirkeværge – herunder honorar
Vedtægten blev vedtaget, herunder forhøjelse af honorar med kr. 2.000 i 2012 niveau.
Kirkeværgen forlod mødet under behandling af punktet.
c. Kasserer – herunder honorar
Vedtægten blev vedtaget, herunder indførelse af et honorar på kr. 3.000 i 2012 niveau.
Kassereren forlod mødet under behandling af punktet.
d. Regnskabsfører
Vedtægten blev vedtaget.
e. Sekretær
Vedtægten blev vedtaget.
f. Kontaktperson – herunder honorar
Vedtægten blev vedtaget, herunder forhøjelse af honorar med kr. 2.000 i 2012 niveau.
Kontaktpersonen forlod mødet under behandling af punktet.
6. Honorar til formand
Det blev vedtaget at honoraret forhøjes med kr. 2.140 i aktuelt niveau.
Formanden forlod mødet under behandling af punktet.
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7. Regnskabsinstruks – herunder beløbsgrænser ifm indkøb mm
Regnskabsinstruksen blev vedtaget med tilføjelse til instruksens bilag 8, således at der indføres
en generel beløbsgrænse på kr. 75.000 og en beløbsgrænse på kr. 50.000 ifm. forsikringssager.
8. Fastsættelse af ”Menighedsmødet” i 2021. Forslag: tirsdag d. 18/5-21 kl. 18.00-21.30.
Menighedsmødet blev ændret til den 31/5-21.
9. Korets ”uniform” – suppleres med sorte eller mørkeblå bukser/nederdel og strømper
Forslag om opgradering af korets uniform blev vedtaget. Anette arbejder videre med sagen.
10. Ansættelse af kirkesanger – på deltid
Forslag om ansættelse af kirkesanger blev vedtaget. Kontaktpersonen og HR-udvalg arbejder
videre med ansættelsen.
11. Forslag til disponering af frie midler for 2020
Forslag til disponering af frie midler blev vedtaget.
Efterretningssager:
12. Ekstraordinært møde i Forretningsudvalg d. 16/12-20 – vedr. Corona restriktioner
13. Aflysning af gudstjenester i julen – efter anbefaling fra biskopperne m.fl.
14. Forlængelse af restriktioner – medarbejdere arbejder mest muligt hjemmefra
15. Gudstjenesterne i den kommende periode.
16. Aflønning af koret ifm coronarestiktionerne
17. Samarbejde med Kulturmødet 2021
18. Konfirmationer 2021
Orienteringspunkter – herunder fra udvalg mm:
19. Formand
a. Præsentationsaften med medarbejderne – udsættes pga coronasituationen.
b. Harry Møller Olsen’s Legat
c. ”Menighedsrådsdag”. Arbejdet i menighedsrådet. Forslag: lørdag d. 8/5-21 kl. 8.3013.00.
”Menighedsrådsdagen” flyttes til søndag d. 9/5-21 umiddelbart efter gudstjenesten.
d. Retningslinjer for mærkedage.
e. Andet.
20. Kontaktperson/HR-udvalg
a. Corona – status og restriktioner
b. Nyt fra Arbejdsmiljøorganisation
21. Kirkeværge
22. Musik- og gudstjenesteudvalg
a. Referat fra d. 15/12-20
23. Aktivitetsudvalg
a. Referat fra d. 15/12-20
24. Kasserer/regnskabsfører
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25. Grøn Kirke
a. Med i udvalget fra medarbejderne: Vagn Pedersen og Peter Dahlsgaard
26. Kirkegårdsudvalg
a. Referat fra d. 10/12-20
27. Bygningsudvalg
a. Referat fra d. 1/12-20
b. Referat fra d. 16/12-20
c. Status: nyt tag på kirken
28. Medieudvalg
29. Kunstudvalg
30. Kirkefestivaludvalg
31. Repræsentanter i div. udvalg, bestyrelser og organisationer (Skole/kirke, Skjult Nød, Perlen,
FDF, Distriktsforeningen, valgbestyrelse, gavekassen)
32. Meddelelse fra de kirkelige myndigheder
a. Referat fra provstiudvalgsmøde d. 7/12-20
b. Referat fra provstiudvalgsmøde d. 20/1-21
c. Referat fra provstiudvalgsmøde d. 22/2-21
d. Referat fra stiftsrådsmøde d. 8/9-20
e. Referat fra stiftsrådsmøde d. 11/2-21
33. Spørgsmål fra menighedsrådsmedlemmer
34. Næste møder:
a. Forretningsudvalg d. 9/3-21 kl. 16.15
b. Menighedsråd d. 24/3-21 kl. 19.00
35. Eventuelt
36. Underskrift af beslutningsprotokol

Beslutningspunkter – for lukkede døre:
37. Ingen
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___________________
Sten Erhardsen

___________________
Erik Fuglsang

___________________
Gitte Grymer

___________________
Lilly Hvass

___________________
Kurt Dam Jensen

___________________
Steen Jensen

___________________
Susanne Jørgensen

___________________
Jens Kobæk

___________________
Karsten Konradsen

____________________
Pia Storm

___________________
Anette Sørensen

___________________
Frede Østergaard

____________________
Mette Moesgaard Jørgensen

___________________
Lars Højlund

___________________
Astrid Glargaard

____________________
Peder Hald Jensen
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