Menighedsrådet
Referat fra menighedsrådsmøde 3. marts 2021 kl. 17.30 – 19.00
Sted: virtuelt møde grundet forsamlingsforbud (covid 19)
Deltagere: Viggo Christensen, formand; Helle Atzen, næstformand; Kirsten Rasmussen, kirkeværge;
Flemming Thrane, kasserer; Palle Bach, kontaktperson; sognepræst Ian Ørtenblad, sekretær (delt med Helle
Atzen), turistpræst Dorothea Lindow.
Stedfortrædere: Sven Clausen, Bettina Brandt
Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt

2. Årshjul og aktivitetskalender.
Aktivitetskalender opdateres og ajourføres. Årshjul tages op, når ny mødeplan er godkendt.
Bilag: ME Aktivitetskalender 2021
ME Årshjul 2021
Beslutning:
Ingen kommentarer p.g.a. Corona
Aktuelle informationer offentliggøres på hjemmesiden og facebook af Sognepræsten

3. Fastsættelse af momsfradragsprocent for 2020.
Af vedlagte bilag fremgår tre metoder til fastsættelse af momsfradragsprocenten. Det indstilles, at
model A godkendes, hvilket giver en fradragsprocent på 39 %.
Bilag: Momsfradragsprocent for 2020.

Beslutning:
Det godkendes, at model A benyttes til fastsættelse af momsfradagsprocenten.

4. Regnskab 2020.
Regnskabsfører fremsender regnskabet forud for mødet.
Regnskabet indstilles til godkendelse og aflevering.
Bilag: Årsregnskab 2020, Rømø, vers. 1
Beslutning:
Godkendt og afleveret den 3. marts 2021 kl. 18.09

5. Budgetfordeling 2021
Regnskabsfører fremsender forslag til budgetfordeling forud for mødet.
Bilag: Budgetfordeling 2021 februar
Beslutning:
Godkendt

6. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Ifølge menighedsrådsloven § 17 har et menighedsråd, der består af 5 valgte medlemmer mulighed
for at beslutte at et kirke- og kirkegårdsudvalgs opgaver varetages af menighedsrådet. Opgaverne
er tilsynet med kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og drift, kirkeværgens forretningsførelse
samt udførelse af mindre arbejder ved kirke og kirkegård.
Det indstilles, at udvalgets opgaver varetages af menighedsrådet.

Beslutning:
Indstillingen er godkendt

7. Sommerprogrammet 2021.
Rammer og organisation for sommerprogrammet blev godkendt i mødet den 21. januar 2021.
Efter møde med aktører i sommerprogrammet foreslås følgende:
a. Der afvikles guidede ture 6 gange – onsdage fra midt juli til ultimo august kl. 15.30. Jørn Carl
honoreres med 800 kr. pr. guidet tur + kørsel.
b. Efter de guidede ture afholdes samme dag kl. 17.00 aftensang af ca. en halv times varighed.
Organisten står for musikken. Der skal tages stilling til, om aftensangen halvdelen af gangene
kan afholdes på tysk eller fortsat alene afholdes på dansk med velkomst på dansk og tysk.
c. Der er indtil videre planlagt med 4 koncerter. Tirsdage: 20/7, 27/7, 10/8 samt endnu en i
august, der ikke er dato på. Kunstnerne (se bilag)indstilles til godkendelse. Budgettet er
foreslået til 50.000 kr.
d. Der er tyske gudstjenester hver søndag 12.15 fra den 18. juli til og med de 12. september i alt 9
gange. En udvidelse med 3 gange som et forsøg i 2021. Turistpræsten organiserer.
Bilag: følger til MR
Beslutning:
a. Fastholdes
b. Aftensang afholdes som hidtil på dansk med velkomst på dansk og tysk samt en bøn/kort
læsning på dansk og tysk.
c. Oplæg for sommerkoncerter godkendes
d. Godkendt

8. Forberedelse af mødet vedr. præstegårdens fremtidige anvendelse.
Stiftsrådet godkendte i mødet den 11. februar 2021 menighedsrådets ansøgning om midler til
konsulentbistand. Den videre proces planlægges.
Bilag: følger til MR medlemmer

Beslutning:
Formanden og kassereren bemyndiges til at sende udbud til 2 firmaer og træffe afgørelse.

9. Handicapvenligt ankomstareal syd for kirkegården.

Ansøgningen om anlæggelse af et handicapvenligt parkeringsområde syd for kirkegården behandles
i Ribe Stift. Der er indtil videre indkommet positive udtalelser fra Den kongelige Bygningsinspektør
og Nationalmuseet.
Den videre proces planlægges.
Bilag: Ankomstareal syd kgl. Bygningsinspektør Rønnow
Ankomstareal syd udt. Natmus

Beslutning:
Formanden og kassereren bemyndiges til at sende udbud til 2 firmaer og træffe afgørelse.

10. Meddelelser.
a. Formanden:
1. Indsættelse af Ian Ørtenblad som sognepræst er flyttet til den 30. maj 2021
2. PU har i sit møde den 10.02.21 godkendt finansieringsplanen for det handicapvenlige
ankomstareal syd for kirkegården.

b. Kirkeværgen:
1. Graveren og kirkeværgen undersøger p.t. muligheden for at bruge LED lys ved kirkestolene
i stedet for stearinlys.
2. Sognepræstens navn skal tilføjes på tavlen.
3. Der er monteret ruller til aftørringspapir på toiletterne ved konfirmandlokalet.
4. Der skal etableres tælling af turister, som besøger kirken. Formanden arbejder videre med
at finde en løsning.
c. Præsten:
1. Orientering om konfirmation 2021. Konfirmationen flyttes efter al sandsynlighed til den 8.
august 2021.
2. Påskegudstjenester: Børnehaven inviteres. Gudstjenesteplanen offentliggøres på
hjemmesiden, i Set & Sket og på facebook.

d. Kontaktperson:
-

e. Øvrige medlemmer:
Turistpræsten afholder tysk gudstjeneste påskedag.

11. Evt.
1. Der er et ønske om at få renoveret mindestenen for de faldne fra 1. verdenskrig, som
ligger på kirkegården. Forslaget tages op på et senere tidspunkt.
2. Næste møde er den 13. april.

