Menighedsrådet

13. april 2021

Referat af mødet den 13. april 2021 kl. 17.30 – 19.30
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: Dorothea Lindow, John Hansen
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:
Opdateret

3. Regnskab for menighedslegat 2020.
Regnskabet indstilles til godkendelse.
Bilag: Rømø Menighedslegat af februar 1996. Regnskab 2020
Beslutning:
Regnskabet godkendt og underskrevet.
Regnskabsføreren bemyndiges til at få tilbageført negativt rente fra 2020 til udlodningskontoen.

4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 og kvartalsregnskab 1. kvartal
Regnskabsfører fremsender budgetopfølgningen forud for mødet.
Kvartalsregnskabet indstilles til underskrift.
Bilag: Budgetopfølgning
Beslutning:
Godkendt

5. Persontællinger i kirken og ved indgange.
MR skal drøfte i hvilket omfang, der ønskes persontællinger i og ved kirken. Turistkirkerapporten
anbefalede, at der sker en verificering af ”80.000 årlige gæster” ved kirken.
Beslutning:
Beslutningen udsættes til oktober

6. Sommerprogrammet 2021.
Opfølgning på beslutningen fra mødet den 3. marts:
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
Godkendt
Punkt b. diskuteres med de involverede på møde den 20. april kl. 11.00

a. Der afvikles guidede ture 6 gange – onsdage fra midt juli til ultimo august kl. 15.30. Jørn Carl
honoreres med 800 kr. pr. guidede 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.
Der vedlægges økonomioversigt samt skema til registrering af ansvarlige MR medlemmer ved
koncerterne.
Bilag: Sommerprogram 2021 økonomi og ans. MR
Beslutning:
Opdateret med følgende tilføjelser:
Odense Kammerkor har tilbudt optræden til favorabel pris onsdag den 7. juli 2021. Mie forsøger
at få flyttet anden koncert til et passende tidspunkt.
Copenhagen Brass Band spiller koncert den 15. maj 2021.
Sættes på næste dagsorden for ajourføring

7. Forberedelse af mødet vedr. præstegårdens fremtidige anvendelse.
Igangsætning af processen ved Kirsten Moesgaard.

Beslutning:
Drøftet.

8. Temadag – visioner
Evt. deltagelse fra Rømø MRs side. Oplæg fra Brøns Vodder MR.
Bilag: Temadag aften visioner 2021
Beslutning:
Rømø Menighedsråd deltager ikke

9. Meddelelser.
a. Formanden:
1. Præstegårdens fremtidige anvendelse: opfølgning på pkt. ? fra mødet den 3. marts 2021:
Der er indhentet to tilbud. Kirsten Moesgaard er valgt som proceskonsulent, da tidsplanen
passer med den, som menighedsrådet ønskede. Det andet tilbud blev afgivet af
Kirkefondet.

2. Jørn Carls bog er blevet oversat til kinesisk.
3. Forespørgsel fra beboer, om vedkommende må gå på kirkens areal med en metaldetektor.
Der meddeles afslag.
4. Der er modtaget 2 tilbud på rådgivning vedr. parkeringspladsen.
b. Kirkeværgen:
1.
c. Sognepræsten:
1. Påsken 2021.
2. Orientering om konfirmation 2021 – 20. juni 2021
3. Der er fundet vikar til de fleste gudstjenester, hvor der er behov

d. Turistpræsten:
1. Pga. coronasituationen er det svært for EKD at sende tyske præster til Danmark til sommer.
Dorothea tager dermed de tyske gudstjenester – bortset fra 15. august, hvor der er
gudstjeneste med dansk og tysk biskop i Tønder.
2. Dorothea foreslår tysk gudstjeneste den 25. december

e. Kontaktperson:
1. Kian ønsker regulering af lønniveauet. Formand og kontaktperson arbejder videre med det.

f.

Øvrige medlemmer:

10. Evt.
Næste møde 6. maj 2021 kl.17.30
Skibet Thor, kopi af skib sejlet af tidl. Kommandør fra Rømø, skal flyttes fra arkivet til Kirken. Kirsten
tager kontakt til Mary-Anna.

