Referat.
Konstituerende menighedsrådsmøde i Roslev-Rybjerg menighedsråd
onsdag den 11. november 2020 kl. 19.00.

Tilstede: Susan Aaen, Tina Ravnsbjerg Damholt, Maj Skov, Dorte Eskildsen, Finn Ebbesen, Svend
Erik Søndergaard Pedersen, Aage Bak Mikkelsen, Lynge Svendsen, Jens Peter Krejberg og
Marianne Johannesen.
Fraværende: Eigil Skovgård Nielsen

Provst Susan Aaen bød velkommen og gav en kort gennemgang af de forskellige poster, der skulle
besættes.
Formand vælges for 1 år og tegner menighedsrådet udadtil
Næstformand vælges for 1 år og er formandens stedfortræder.
Kirkeværge – tilsyn med kirkebygninger og kirkegårde.
Kontaktperson – alt vedrørende personale.
Kasserer – daglig regnskab evt. i samarbejde med en ekstern regnskabsfører.
Sekretær – tager referat fra møder og sender evt. dagsorden ud.
Medarbejder repræsentant – har ingen stemmeret men krav på bilagsindsigt.
Præsten er altid medlem af menighedsrådet.
Menighedsrådets arbejde er et samvirke mellem præst og menighedsråd.
Den sidste lørdag i februar bliver der indbudt til et fælles møde i Sallingsund Hallen. Det er et
informationsmøde for de nye menighedsråd, hvor blandt andet Biskoppen og Provsten deltager.
Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand:
Næstformand:
Kirkeværge:
Kontaktperson:
Kasserer:
Sekretær:
Bygningskyndig:
Sognehus tovholder:
Præstegårdsudvalg:
Fællesudvalg:
Aktivitetsudvalg:
Kirkegårdsudvalg:
Valgudvalg:

Maj Skov
Svend Erik Søndergaard Pedersen
Finn Ebbesen
Dorte Eskildsen
Jens Peter Krejberg
Dorte Eskildsen
Lynge Svendsen
Aage Bak Mikkelsen
Lynge Svendsen og Jens Peter Krejberg
Maj Skov og Svend Erik Søndergaard Pedersen
Maj Skov og Dorte Eskildsen
Finn Ebbesen og Jens Peter Krejberg
Lynge Svendsen og Dorte Eskildsen

Det blev besluttet, at det tidligere menighedsråd sørger for lønindberetning, ’Spis-ikke-alene’, samt
hjælper med de arrangementer, der er bestemt i december.
Menighedsrådsmøderne er fast den 2. torsdag i måneden. Der startes med spisning kl. 17.45 til
18.15 og afsluttes kl. 20.30.
Det er vigtigt, at dagsordenen overholdes evt. med en mødeleder.
Mødedatoer for det næste år: 14/1 - 11/2 - 11/3 - 8/4 - 12/5 - 10/6 - 12/8 - 9/9 - 14/10 - 11/11 - 9/12
Næste møde 8/12 kl. 17.30. Det tidligere menighedsråd inviteres til spisning.
Finn sørger for forplejning.
Man sørger for hver især inden næste møde, at tage kontakt til de relevante personer fra det tidligere
råd, for overdragelse af diverse informationer, papirer, mapper osv.

Referent:
Marianne Johannesen

