Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 28.10 - 2021 kl. 17.00-19.00
Mødested: Graverhuset
____________________________________________________________________________________________

Til stede: Oda Skov Andersen (OSA), Anne Hanson (AH), Rikke Borup Hansen (RBH), Claus
Rasmussen (CR) og Peter Ruben (PR).

Afbud: Inge Merete Dalsgaard Johansen (IJ), Alice B. Nissen, Elisabeth Carstensen (EC), Morten
Gregers Hansen (HM), Bent Caspersen (BC), Lene Duun (LD)

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt - med punkt 3I og 3J indført i dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Godkendt

3.A. Beslutningspunkt.

Suppleant-situationen: Vi kan ikke få en suppleant for Inge, da
der ingen er. Vi har derfor søgt stiftet om, hvorvidt vi kan
fortsætte mr-arbejdet med et medlem mindre frem til næste
menighedsvalg. En mulighed løsning på situationen kunne
være at indbyde suppleanter til at deltage aktivt i
menighedsarbejdet – dog uden stemmeret.
Provst Benedikte Pedersen, der var indbudt og var tilstede
under dette punkt på mødet for at hjælpe rådet med en
afklaring af situationen, fortalte, at suppleant Peter Ruben, der
er bosat i Agri Sogn, faktisk hele tiden har fungeret som
suppleant for Agri Sogn (og ikke for Egens Sogn, som han - ved
en misforståelse/fejl omkring løsning af sognebånd ved sidste
menighedsrådsvalg - ellers var stillet op for). Derfor måtte han
gerne træde ind på Inges plads. Det ville Peter heldigvis gerne
og hermed er Menighedsrådet lykkeligvis fuldtalligt igen.
Provsten meddelte herefter, at hun derfor nu vil trække rådets
anmodning til stiftet om, at kunne få lov til at fortsætte
arbejdet med ét medlem mindre i rådet, tilbage.

Provsten præsenterede samtidig rådet for den mulighed, at vi
med fordel på sigt kunne – gerne må og let kan - lægge vores
fire sogne sammen til ét sogn, hvis vi vil, da man derved
fremover kan undgå at komme til at mangle
suppleanter/menighedsrådsmedlemmer.
Menighedsrådet kan blot til et møde, hvor alle mr-medlemmer
er til stede, beslutte, om det vil ansøge kirkeministeriet om en
sammenlægning – og i samme omgang beslutte, hvad det nye
sogn så skal hedde.
Der fulgte en spændende debat om, at vi er et andet sted
erfaringsmæssigt nu, end dengang hvor menighedsrådene i
pastoratet blev besluttet sammenlagt – men med sognene
bibeholdt særskilt.
Mange erfaringer er gjort, bl.a. omkring fordelene ved
fællesskabet, og at kvantitet og kvalitet af livet i kirkerne rundt
om i pastoratet måske mere er afhængigt af engagementet og
samarbejdet blandt medlemmerne af Menighedsrådet, den
fælles præst og personalet, end af, at hvert sogn har sine egne
repræsentanter inde i rådet.
Arbejdet i rådet er – og bør være præget af en konsensus om,
at alle kirker og alle kirkegængere i pastoratet er lige vigtige at
tilgodese i arbejdet.
Denne mulighed for sammenlægning af sogne var der
umiddelbart positiv indstilling til rundt om bordet, og
Menighedsrådet tager punktet op til fuldtallig og
beslutningsdygtig drøftelse en gang i det nye år.
Provsten gjorde slutteligt opmærksom på, at Inge fra
menighedsrådet, der ønsker at fratræde menighedsrådet pr. 1.
nov., nu faktisk tilhører Ebeltoft Sogn, fordi hun er flyttet ud af
Agri Sogn.
3.B. Beslutningspunkt

Program for menighedsmødet, 31. oktober.
Hvem gør hvad?
Inge har bestilt Beboerhuset fra kl. 11 og 45 sandwich er bestilt
i Brugsen.
Rikke undersøger, om en vores gravere står for borddækning
og afhentning af sandwich.

Rikke har skrevet en beretning om året, der er gået. Hun mailer
den rundt til menighedsrådet, så vi kan læse og kommentere.
Program:
1. Velkomst v. Rikke og sang (Vi pløjed og vi såde)
2. Servering af sandwich og drikke
3. Beretning v. Rikke
4. Spørgsmål
5. Kaffe/the og en småkage
6. Regnskab og budget v. Oda
7. Spørgsmål
8. Sang og afslutning v. Rikke

3.C. Beslutningspunkt

3. D. Beslutningspunkt

Afskedsgudstjeneste for Betty: Vi har lavet aftale med
Biskoppen d. 26. marts, kl. 14-15, med efterfølgende reception
i Fuglsøcenteret 15. 45 -17.30. Vi estimerer et deltagerantal på
ca. 80. Er det realistisk?
Hvem har lyst til at stille op til et lille receptionsudvalg?
Vi fastholder datoen, men estimerer deltagerantallet til 120
deltagere.
Biskop Henrik Wigh Poulsen står for gudstjenesten.
Receptionsudvalget består af Bent, Alice og Peter, og de sørger
for at arrangere en god efterfølgende reception på Fuglsø.
Der sendes invitationer ud til alle, der har berøring med Betty
(menighed som præstekolleger mv.)
Budget – kvartalsrapport for tredjekvartal 2021.
Punktet tages op til det næste ekstraordinære
menighedsrådsmøde torsdag d. 4. nov. som to selvstændige
punkter:
- Kvartalsrapport og
- Budget.
Mettes notater til kvartalsrapporten sendes ud særskilt.

3. E. Beslutningspunkt

Provstesynet: orientering og efterbehandling. Vi eftersender
rapporten fra provstesynet, så snart vi modtager den.
Positiv oplevelse. Meget ros fra provsten om vedligeholdelse af
pastoratets mange bygninger. Rapporterne er endnu ikke
kommet, men Rikke sender dem ud, så snart hun har dem.

3. F. Beslutningspunkt

Julekrybbe til Knebel Kirke (ca. 1,5 m i højde/ca. 1 m i bredde).
Evt. transportabel. SFO vil gerne hjælpe med at lave figurerne.
En lokal har givet et bud på 9000 kr. til materialer i godt træ +
arbejdstimer. Vil vi det?
Vi udskyder beslutningen, men har dog drøftet, at da der ikke
er budgetteret til en julekrybbe, og budgettet i forvejen er
overskredet i år, så må punktet vente.

3. G. Beslutningspunkt

Børnekirke og beslutning om finansiering af et kursus til en
kvinde, der gerne vil være hovedkoordinator af børnekirke.
Pris for kurset kommer senere.
Præsten orienterer om Manja (fra Knebel og mor til tre), der
har tilbudt at stå for en form for ”børnekirke” forstået på den
måde, at Manja til en af søndagens gudstjenester i enten KRAE
eller THV tager børnene med ud i f.eks. våbenhuset under
prædikenen, hvor hun laver en børnefortælling.
Der var positiv indstilling i rådet til, at Manja indledningsvis
prøver dette på forsøgsbasis, der aftales nærmere med
præsten. Spørgsmålet/beslutningen om et Goodly Play kursus
(fortælleteknisk kursus) til Manja udskydes imidlertid til næste
år, når vi ser, hvordan det fungerer med den såkaldte
”børnekirke”.

3.H. Beslutningspunkt

Opfølgning af pkt. 3A fra MR-mødet d. 30.09, hvor MR var
manglede beslutningsgrundlag
Punktet er afklaret.

3. I. Morten træder ud af
rådet

Morten ønsker at træde ud af menighedsrådet pr. 1.
november, hvormed suppleant John Mahler træder ind.
Menighedsrådet har bevilget Mortens udtrædelse.

3. J. Lysholdere til Vrinners

Der er problemer med træk og lys, der løber i Vrinners kirke.
Overslag fra Lene på indkøb af lysholdere, der skulle kunne
løse problemet, sættes på til næste menighedsrådsmøde.

