
Referat af menighedsrådsmøde 3/5-2021  

 

0. Bøn 

1. Meddelelser 

• Jesuitterne har ansat en håndværker som vicevært. Han starter på renovering af 1 sal snart – 

løn betales af jesuitterne, materialer af menighed. 

• Sogneundervisningen genoptages fysisk. (Firmelse er udsat til søndag d. 29/8. Første 

kommunion er et par uger efter.) 

• Der er møde i Pindstrupgruppen næste mandag. Klaus deltager som menighedsrådets 

kontaktperson. 

 

2. Kvartalsregnskab + status på økonomiblad 

Første kvartal har vi et underskud. Visse ekstraudgifter bl.a. regninger fra skat 2020 er kommet sent 

og indgår nu. Det følges nøje og studeres i detaljer hvad status er ved halvårsregnskab. 

 

3. Ansættelsessituation - fremtidsmuligheder 

 

Muligheden for ansættelse af en frivillighedskoordinator er drøftet og findes yderst relevant af MR. 

Praktiske aspekter, økonomi, stillingsbeskrivelse for frivillighedskoordinatoren forsøges udarbejdet 

af forretningsudvalg i løbet af en måneds tid  

 

4. Formål med menighedsråd, forventningsafstemninger 

Drøftelse af: Hvem gør hvad og hvem har hvilke visioner og drømme. Hvorfor meldte vi os til MR, 

hvad ville vi bidrage til og hvad har vi opnået? Afklare status på 'ting der skal gøres' og er MR ansvar 

og projekter de enkelte brænder for og vil sætte/har sat i søen. Formål med dette punkt er at få 

målrettet godt arbejde det næste år (få afsluttet ting og startet nyt der meningsfyldt kan nås at bringes 

til et fornuftigt niveau) og at starte med tænke over, hvordan vi ser roller og funktioner i forhold til 

'hvem gør hvad' f.eks. formand, næstformand, sekretær...og hvad der faktisk er alles fælles 

opgaver/ansvar, så vi kan få udtrykt det klart og videregivet bud på fornuftige tanker herom til næste 

menighedsråd så vi overleverer en stærkere 'menighedsrådsstruktur' hvor alle kræfter bruges bedre 

og i det - for den enkelte - mulige omfang. 

 

Overvejelser om, om et beslutningsreferat med ansvarlig tovholder kan være et effektivt værktøj til 

at få valgt – og fravalgt – hvad der er ressourcer til at gøre, så der ikke opbygges luftkasteller, der 

ikke bliver til noget.   

 

For at få fokus på de pastorale aspekter, og at udvikle menigheden åndeligt og skabe rum for dette, 

frem for kun at sagsbehandle praktiske ting, vil vi forsøge med en opsplitning af praktiske ting vs 

pastorale ting. Vi forsøger os med denne opsplitning efter sommerferien hvor alle mødes til et fælles 

møde en gang om måneden og de der er interesseret i at bidrage til mere pastorale udviklingsprojekter 

og planlægning deltager i yderligere et møde. 

 


