Menighedsrådet

3. juni 2021

Referat ekstraordinært møde den 9. juni 2021 kl. 21.00 – 22.00
Sted: Præstegårdens konfirmandstue
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; John Hansen, regnskabsfører.
Stedfortrædere: Sven Clausen, Bettina Brandt
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt
2. Præstegårdens fremtidige anvendelse.
Konsulent Kirsten Moesgaard gennemgår udarbejdet rapport forud for MR mødet. Der skal ud fra
de fremlagte modeller tages stilling til den fremadrettede proces herunder koncept, økonomi og
ansøgninger til Provstiudvalg og Stiftsråd.
Bilag: Rapport fra Kirsten Moesgaard. Fremsendes til menighedsrådet fredag den 4. juni 2021.
Beslutning:
Menighedsrådet arbejder videre med legatboligmodellen. Der skal tages højde for, at det skal
komme sognet til gode. Der er frie midler på ca. 120.000 kr. som søges anvendt til ansættelse af
en koordinator og projektbeskrivelse til den fremtidige anvendelse som legatbolig i 2021.
Jørn Carl udarbejder informationsmateriale vedr. præstegården.

3. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2021.
Regnskabsfører fremsender opfølgning forud for mødet. Forventede større udgifter for resten af
2021 gennemgås.
Bilag:

Beslutning:
Budgetopfølgning tages til efterretning. PU søges om manglende indtægter til præsteboligen kr.
75.000.

4. Budget 2022
Der følges op på drøftelserne fra mødet i maj, samt rapporten om præstegårdens fremtidige
anvendelse.
Budgetbidrag for 2022 færdiggøres og indsendes
Bilag: Budget udmelding 2022 fra PU
Beslutning:
PU søges om yderligere kr. 75.000 i driftstilskud grundet manglende indtægt til præsteboligen.
Derudover skal der i forbindelse med præstegårdens fremtidige drift søges om driftstilskud på
markedsføring kr. 30.000, hjemmeside kr. 60.000 samt kr. 200.000 til en koordinator hos stift og
PU.

5. Meddelelser.
a. Formanden:
1. Der er indsendt ansøgning til PU om 100.000 kr. til nærmere afdækning af problemerne
med kirkens blytag. Ansøgning om undersøgelse skal behandles af Stiftet.
2.
b. Kirkeværgen:
1. Bygningssyn 2021.
c. Sognepræsten:
1.

d. Turistpræsten:
1.

e. Kontaktperson:
1.

f.

Øvrige medlemmer:

6. Evt.
Næste ordinære møde 17. juni 2021 kl.18.30

