Referat fra menighedsmødet den 7. april 2019
1. Velkomst ved formanden
Formand Svend Rath bød velkommen
2.

Valg af referent.
Anne-Dorte Bruun Nielsen blev valgt

3. Formandens beretning vedrørende 2018 og til dato:
Formanden redegjorde for menighedsrådets arbejde. Der har været en stor udskiftning på
personalesiden (5 stillinger på 8 – 9 måneder) Senest er kirke- og
kulturmedarbejderstillingen besat, og i den kommende uge besættes
kirkegårdslederstillingen. Så er alle stillinger besat.
Kirken er blevet fotograferet. Filmen ligger på kirkens hjemmeside
Planerne for 2019 er at geare lidt ned i forhold til det meget travle 2018 og få de nyansatte
indkørt godt.
Der udskiftes en del hække, som har lidt under tørken sommeren 2018. Der skiftes fra thuja
til taks, der er lidt mere robuste.
Der arbejdes på nye vedtægter for kirkegården og nye takster for leje af sognegårdens
lokaler
4. Regnskab – beretning:
Ole Krabbe redegjorde for status. Der var et underskud på 300.000 kr. i 2018. Dette er
dækket ind ved 5%´s midler og likviditetslån. 2019 starter ned et minus på 124.000 kr., som
skal spares i regnskabet for 2019.
5. Personale – beretning:
Kontaktperson Ingrid Ranegaard Jespersen redegjorde for personalesituationen, som nu
forventes at falde helt på plads i den kommende uge.
Der er lagt op til at tættere samarbejde med Beder Menighedsråd, bl.a. med indførelse af
det fælles kalendersystem KaBoo
Der skal ses på serviceniveauet i forbindelse med arrangementer i sognegårdene (pris,
servering, rengøring m.v.)
Ferieplaner er under udarbejdelse. Der tilstræbes at være mindst to fastansatte (ud af 4 –
præst, organist, kirketjener og kirkesanger) til stede ved gudstjenester og andre kirkelige
handlinger.
I skolernes sommerferie vil der kun være gudstjeneste om søndagen i én af kirkerne, dvs.
hver anden søndag i Beder, hver anden i Malling.
6. Evt.:
Præsterne ønsker minimum installeret 2 stk. højttalere mere, da lyden i kirken ikke er god
nok i den nederste halvdel af kirken, når der er mange i kirken. Dette skal dog afvente
kalkning af kirken.
Christine Nickelsen Bugge nævnte forsøget med at fjerne de øverste kirkebænke. Dette
fungerer rigtig godt ved kor- og andre musikarrangementer, babysalmesang og ved
dåbshandlinger med mange gæster.

