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NYKØBING MORS MENIGHEDSRÅD
Beslutningsprotokol for menighedsrådsmøde onsdag d. 30. januar 2019 kl. 19.00 i
Kirkecentret
Indledning: Lars Højlund
Fravær: Karsten Konradsen

Dagsorden:
1.

Debat: Folkekirkens Familiestøtte
Ulla Andersen kommer og fortæller om arbejdet.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Beslutningspunkter:

3.

Byggeri (Bygningsudvalg)
Valg af entrepriseform – Skal det være totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise?
Menighedsrådet har tidligere på møde den 31/1 2018 drøftet emnet og valgt totalentreprise.
Bygningsudvalget har i forbindelse med overdragelse af projektet indledt forhandlinger med
Bjarkitektur v/Bjarke Sørensen som byggestyrer og er blevet anbefalet fagentrepriser.
Rådet besluttede, at byggeriet udføres som fagentreprise.
Valg af byggesagkyndig til styring af byggeri.
Bygningsudvalget foreslår Bjarkitektur v/arkitekt Bjarke Sørensen.
Bjarkitektur v/arkitekt Bjarke Sørensen blev valgt som byggesagkyndig til styring af byggeriet.
Tegninger mv. over byggeriet findes på DAP’en i MR’s arkiv under bygninger.

4.

Drøftelse om udlån af kirkegårdskapellet.
Foranlediget af forespørgsel hvorfor kapellet bliver udlånt til ”en anden kirke”.
♦ Der indstilles, at vi fortsætter med udlån af kapellet, som tidligere besluttet.
Indstilling blev godkendt.

5.

Kompetencer ifm. evt. kommende lønforhandling på kirkegården (kontaktperson) (bilag 1)
Afklaring og tilbagemelding fra MR omkring kompetencer ifm. evt. kommende lønforhandlinger
med kirkegårdens medarbejdere.
♦ Der indstilles, at MR har kompetencen til at forhandle løn – og sætter rammerne for
lønforhandlinger, hvori kirkegårdsleder, kontaktperson og én yderligere valgt fra MR deltager.
Indstilling blev godkendt med ændring, at der evt. deltager en yderligere i forhandlingerne.

6.

Forespørgsel om mulighed for fri telefon/abonnement (kontaktperson)
Kirkegårdens medarbejdere bruger ofte egen mobiltlf. i relation til arbejdet (finde gravsteder,
bestille håndværkere, uploade billeder).
Telefoner bruges mere og mere – billeder af ”udsmykning” af gravsteder (som dokumentation) –
sunkne gravsteder mm. Det kan give god mening, med f.eks. fri abonnement.
♦ Indstilling til godkendelse – men priser og muligheder undersøges først nærmere, Skal holdes
indenfor kirkegårdens budget. Kontaktpersonen kan træffe endelig beslutning – i samråd med
kirkegårdslederen.
Indstilling blev godkendt.
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Hvor tidligt skal kapellet åbnes om lørdagen ifm. begravelser/bisættelser, så gartner kan pynte
kiste mm? (kontaktperson)
Det er ikke optimalt, at medarbejdere skal møde meget tidligt, hvis handlingen f.eks. først er kl. 13.
Ønske om retningslinjer besluttet af MR.
♦ Der indstilles til godkendelse, at kapellet åbnes 2 timer før handlingen påbegyndes.
Indstilling blev godkendt.
Orienteringspunkter:

8.

Efterretningssager
♦ Referat fra provstiudvalgsmøde 13/11 og 11/12 (bilag 3-4)
♦ Julehilsner fra Litauen og den rumænsk-ortodokse menighed
♦ Årsmøde i Samvirkende Menighedsplejer d. 27/4
♦ Årsmøde i DSUK d. 22/3
♦ Udstilling af kirketekstiler fra Thy og Mors
♦ Hilsen fra Birgitte Olesen

9.

Visionsarbejde (bilag 2)
Orientering fra arbejdsgruppen.
På menighedsrådsmødet skal rådets medlemmer tilmelde sig, hvilken af arbejdsgrupperne, som
beskrevet i bilaget, den enkelte vil arbejde videre med på næste visionsmøde. Visionsudvalget
opfordrer til, at man ikke vælger et område, som et udvalg man er medlem af, arbejder med ”til
daglig”.
Næste visionsmøde er den 11. marts kl. 17.30 i kirkecentret. Yderligere info kommer senere.

10. Missionsprojekt
Orientering fra arbejdsgruppen.
11. Kontaktperson
12. Kirkeværge
13. Udvalgene
♦ Bygningsudvalg - Referat fra 26/11, 21/12 og 22/1 (bilag 5-9)
♦ Kirkegårdsudvalg – Referat fra 27/11 og 22/1 (bilag 10-11)
♦ Aktivitetsudvalg – Referat fra 8/1 (bilag 12)
♦ Medieudvalg – Referat fra 8/1 (bilag 13)
♦ Musik- og gudstjenesteudvalg – Referat fra 17/1 (bilag 14)
♦ Kunstudvalg – Referat fra 17/1 (bilag 15)
♦ Kirkefestivaludvalg – Referat fra 29/11 og 9/1 (bilag 16-17)
14. Eventuelt
15. Underskrift af beslutningsprotokol

