Menighedsrådet

6. maj 2021

Referat af mødet den 6. maj 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 (ferie)
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt

2. Årshjul og aktivitetskalender.
Aktivitetskalender opdateres og ajourføres. Årshjul tages op, når ny mødeplan er godkendt.
Herunder:
Indsættelse af sognepræsten den 30. maj.
Sogneudflugt senere på året.
Bilag: ME Aktivitetskalender 2021
ME Årshjul 2021
Beslutning:
Opdateret

3. Ændrede retningslinjer Covid 19.
Den 21. april 2021 udsendte kirkeministeriet nye retningslinjer i forbindelse med genåbningen af
Danmark. Konsekvenserne for kirken drøftes ud fra vedlagte uddrag af retningslinjerne.
Bilag: Corona retningslinjer 21042021

Beslutning:
Ved kirkelige handlinger kan der p.t. være 60 deltagere, Ian og Kian ser nærmere på antal i øvrigt.

4. Rømø Menighedslegat af februar 1996.
Som opfølgning på regnskab 2020 indstilles til drøftelse hvorvidt den fremtidige placering af
midlerne skal ændres. Der vedlægges bilag om placeringsmulighed. Anbefalingen er, at placeringen
sker i Optima 30 eller 50.
Bilag: Legatkapital investering OPTIMA
Beslutning:
Formanden og kassereren aftaler fornuftig placering med banken.

5. Genautorisation af MR medlemmer med adgang til DAP og arkiver.
Genautorisationen skal ske før 31. maj 2021. Det indstilles, at regnskabsføreren bemyndiges til at
gennemføre autorisationen, og at menighedsrådet følger den tidligere autorisation.
Bilag: Genautorisation af MR medlemmer
Beslutning:
Indstillingen godkendes.

6. Budgetopfølgning pr. 30. april 2021.
Regnskabsfører fremsender budgetopfølgningen forud for mødet.
Bilag: Budgetopfølgning
Beslutning:
Taget til efterretning.

7. Budget 2022
Indledende drøftelser ang. budget 2022, som skal afleveres senest 15. juni.
Endelig beslutning om budgetindsendelsen fastsættes til et møde den 9. juni efter mødet med
Kirsten Moesgaard ang. præstegårdens fremtidige anvendelse.
Bilag: Budget udmelding 2022 fra PU
Beslutning:
Godkendt
De frie midler, som der kan disponeres over, kunne bruges til møblering af præstegården.

8. Oversættelse af tyske prædikener til dansk.
Den socialdemokratiske regering har fremsat forslag om, at udenlandske prædikener skal
oversættes til dansk. Hensigten er at ramme hadprædikanter i ekstremistiske moskéer. Forslaget
også det tyske mindretal samt de tyske gudstjenester i Rømø kirkes sommerprogram.
Sagen drøftes med henblik på en udtalelse.
Beslutning:
Formanden kontakter Dorothea, og der forfattes en udtalelse fra menighedsrådet

9. Sommerprogrammet 2021.
Koncertprogrammet er udvidet til 5 koncerter med en koncert ved Jesper Rene den 3. august i
konfirmandstuen.
Endvidere kommer der endnu en koncert i efteråret med samme pianist.
Bilag: Sommerprogram 2021 økonomi og ans. MR
Beslutning:
Orientering om aftensang og sommerprogram opdateret.

10. Præstegårdens fremtidige anvendelse.
Opfølgning på processen siden startmødet den 14. april. Konsulent Kirsten Moesgaard deltager i
punktet.
Beslutning:

Kirsten Moesgaard refererede om processens progression frem til d.d. Nærmere orientering den
9. juni 2021.

11. Ribe Stift – visionsoplæg
Stiftet planlægger med et visionsarbejde henover efteråret. Visionen skal bl.a. hjælpe med at
prioritere de vigtigste indsatser i de næste 10 år.
Bilag: Vision Ribe Stift følgebrev
Vision Ribe Stift oplæg
Beslutning:
Formanden svarer stiftet.

12. Meddelelser.
a. Formanden:
1. Kasserer og formand har valgt ARCO som rådgiver til arbejdet med anlæggelsen af
ankomstareal syd for kirkegården. Det andet tilbud var fra ARKKON.
2. Provstiet genoptager besøgsrunden for arbejdsgruppen for kirkegårdsdriftens arbejde og
besøger Rømø den 10. maj kl. 8 – 10.
3. ARCO kontakter Museum Sønderjylland i uge 18 / 19. Anlægget forventes at kunne
gennemføres i august / september afhængigt af de arkæologiske forundersøgelser.
4.
b. Kirkeværgen:
1. Flagstang ved præstegården
2. Kirkeskibet Thor bæres ind i kirken i efteråret
3. Der ses på gulvvask til kirken
4. Der sættes igen tavler ud til vejen for kommende gudstjenester
c. Sognepræsten:
1. Klaveret er flyttet hen ved siden af orgelet
2. Vi må igen synge til gudstjenester. Der er lavet et fast program til gudstjenesten og
herudover bruges salmebog og tillæg
3. Set og Sket opdateres af sognepræsten
4. Friluftsgudstjenester udsættes til Coronapas ikke længere er påbudt
5. Der er p.t. 451 danskere og 108 udlændige (heraf 69 tyskere) bosat på Rømø
6. Konfirmationsforberedelsen starter fysisk op igen
7. Der kommer spillemandsmusik til høstgudstjenesten igen i 2021
8. Gudstjenesten 4. maj forløb godt. Kirkekaffen giver en god stemning
9. Kirkesangeren er optaget på uddannelsen til kirkesanger

d. Turistpræsten:
1.

e. Kontaktperson:
1. Der har været et par forespørgsler omkring ”Herreværelsets” opstart.

f.

Øvrige medlemmer:

13. Evt.
Næste ordinære møde 17. juni 2021 kl.17.30 og budgetmøde den 9. juni efter andet møde.

