Fjordpastoratets Menighedsråd
eFjordpastoratets
menighedsråd

Konstituerende
menighedsrådsmøde:

Tilstede:

Kåre Schelde Busk (KSB),
Anna H. Viller Lind (AVL),
Yvonne Nielsen Alstrup FUV, Jens Peter Petersen
(JPP), Trine Bille (TB), Keld
Hasle Laursen (KHL), Winnie
Margrethe Jensen (WMJ),
Bente Midtgaard Rasmussen
(BMR), Bjarne Funch Skipper
(BFS), Knud Appel (KA),
Gitte Bisbo (GB), Marianne
Hofstätter (MH), Lise Færch
(LF) Ole John Andersen
(OJA) og Kamilla Wiese
(KW).

Fraværende:
Referent:

WMJ

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
2. Præsentationsrunde med fokus på
kompetencer og præferencer:
3. Menighedsrådsløftet:

4. Valg af formand:

Den 25.11.2020 kl. 19:0021:00 i Alrø forsamlingshus

Beslutning:
Godkendt.
Gennemført.
De tolv valgte til Fjordpastoratets
menighedsråd har underskrevet
menighedsløftet.
WMJ er ansvarlig for at få dem ført til
protokol.
JPP stiller op som eneste kandidat til
formandsposten. Der foretages derfor ikke
afstemning.
JPP er valgt som formand for Fjordpastoratets
menighedsråd.

5. Valg af næstformand:

Det resterende menighedsrådsmøde ledes af
nyvalgt formand JPP.
TB stiller op som eneste kandidat til
næstformandsposten. Der foretages derfor ikke
afstemning.
TB er valgt som næst formand for
Fjordpastoratets menighedsråd.
1

Fjordpastoratets Menighedsråd
6. Øvrige valg:
a. Valg af kasserer:

a. KHL opfordres til at stille op som
kasserer. KHL takker ja hertil. KHL
stiller op som eneste kandidat. Der
foretages derfor ikke afstemning.
KHL er valgt til kasserer for
Fjordpastoratet.

b. Valg af sekretær:

b. WJ opfordres til at stille op som
sekretær. WMJ takker ja hertil. WMJ
stiller op som eneste kandidat. Der
foretages derfor ikke afstemning.
WMJ er valgt til sekretær for
Fjordpastoratet.

c. Valg af kontaktperson:

c. BMR ønsker at fortsætte som
kontaktperson. BMR stiller op som
eneste kandidat. Der foretages derfor
ikke afstemning. BMR er valgt til
kontaktperson for Fjordpastoratet.

d. Valg af bygningskyndig:

d. Der var forskellige drøftelser af om,
man skulle have en lokal håndværker til
at være bygningskyndig for alle seks
kirker, en for hver kirke eller en for
menighedsrådet til alle seks kirke. Det
blev også drøftet om, man skulle have
en håndværker fra andet sogn. Årsagen
til disse drøftelser var, at hvis en lokal
håndværker blev valgt til
bygningskyndig, ville denne eventuelt
have en ”fordel” i forhold til at kunne
blive tilbudt et givende arbejde i
modsætning til de andre lokale
håndværkere, der så ikke er
bygningskyndige. Det blev derfor
drøftet, at hvis en lokal håndværker
blev bygningskyndig, kunne
vedkommende ikke blive tilbudt den
givende opgave/ skade, som denne selv
havde været med til, at pege på skulle
laves/ udbedres.
For ikke at udelukke en eventuelt lokal
håndværker til et eventuelt arbejde, blev
BFS valgt til bygningskyndig, da han
også har relevant håndværksmæssig
erfaring. BFS er valgt til at være
bygningskyndig for alle seks kirker i
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Fjordpastoratet.

e. Valg af underskriftberettiget:

7. Beslutning vedrørende antal
kirkeværger:

a. Valg af kirkeværge:

8. Valg til udvalg:
a. Valg til stående udvalg (kirke- og
kirkegårdsudvalg)
b. Valg til præstegårdsudvalg
c.

e. Et enigt meningsråd valgte, at
næstformanden skulle være
underskriftberettiget sammen med
formanden. TB er derfor valgt til at
være underskriftberettiget sammen med
formand JPP.
Et enigt meningsråd har valgt, at der skal være
en kirkeværge pr. kirke undtaget ØrtingFalling, som har gode erfaringer med at have
en kirkeværge til begge kirker.
Årsagen hertil er, at man gerne vil bevare
kirkeværgens lokale tilknytning til den enkelte
kirke.
Kirkeværge - Torrild Kamilla Wiese
Kirkeværge - Gylling Ole John Andersen
Kirkeværge - Alrø Annette Liboriussen (ikke
medlem af rådet)
Kirkeværge - Ørting/Falling Villy Bengtsen
(ikke medlem af rådet)
Kirkeværge - Hundslund Claus Christiansen
(ikke medlem af rådet)

Menighedsrådet beslutter at slå Kirke- og
kirkegårdsudvalg sammen med
præstegårdsudvalg. Valgt hertil er BFS, KA,
KHL.

d. Valg til valgbestyrelsen:

GB, TB og WMJ er valgt til valgbestyrelsen.
TB er valgt til formand herfor.

e. Valg til aktivitetsudvalg:

Menighedsrådet har valgt at nedsætte en
styregruppe som består af KSB, TB, BMR, LF.
Menighedsrådet synes at det er vigtigt, at der
også sidder en præst i aktivitetsudvalget.
Der kan derefter komme underudvalg til
aktivitetsudvalget i forhold til de forskellige
aktiviteter, som løbende iværksættes. Der kan
her også gøres brug af frivillige.

f. Valg til kommunikationsudvalg:

OJA, KW, GB, MH og AVL er valgt til
kommunikationsudvalg. Det drøftes, at AVL
starter i udvalget selvom hun er vikar, også
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drøftes det om sognepræst Marianne Lyst skal
indtræde, når hun er tilbage.
9. Fastlæggelse af menighedsrådsmøder:
a. Mødefrekvens og datoer
b. Mødesteder

Menighedsrådet har aftalt, at der skal afholdes
10 ordinære møder pr. år.
Næste møde bliver den 12.01.2021 kl. 18.0020.30 i Ørting. De resterende mødedatoer og
steder for 2021 aftales den 12.01.2021. Mødet
afholdes uden spisning.

c. Mødekultur (spisning, dagsorden
mv.)
10. Koordinering af praktiske opgaver ifm.
julegudstjenester, corona og etc.

11. Eventuelt

Aftales den 12.01.2021.

Grundet corona restriktioner er der behov for,
at der står en ved indgangen og tæller, hvor
mange der kommer ind i kirken.
Tæller og brandvagter:
Alrø: BMR og WMJ
Gylling: OJA og KHL
Torrild: BFS
Hundslund: ?
Falling: KA
Ørting: JPP
Fælles menighedspleje. Nuværende
medlemmer fortsætter med deres arbejde.
Søndag d. 6. december har vi De ni læsninger i
Ørting (kl. 14) og Torrild (kl. 16). Hvis nogle
for menighedsrådet vil bidrage med oplæsning
af de ni tekster, bedes de kontakte AVL.

12. Underskrift:
Kåre Scheide Busk
Anna H. Viller Lind
Jens Peter Petersen
Trine Bille
Keld Hasle Laursen
Winnie Margrethe Jensen
Bente Midtgaard Rasmussen
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Ole John Andersen
Bjarne Funch Skipper
Knud Appel
Gitte Bisbo
Marianne Hofstätter
Lise Færch
Kamilla Wiese
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