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 Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt 

2. Drøftelse af ansættelse af mand-
lig sanger v. Solveig Skovgård 

Tanker om ansættelse: 
Sangerens uddannelse har indfydelse på lønnen, hvilket me-
nighedsrådet skal være opmærksom på i forhold til det bevil-
gede beløb. 
Der skal vælges en sanger, som kan matche Marie – uanset 
køn. 
Det er vigtigt, at sangerne leder fællessangen ved gudstjene-
sten. 
Det skal være aftalt, om sangeren skal afløse Marie i forbin-
delse med ferie og fridage ved f.eks. bisættelser. 
Solveig og Marie kommer med udspil til løsning. 
Koret synger sidste gang en søndag i januar som afslutning. 

3. Meddelelser fra formanden Der er modtaget anmodning om udbetaling af refusion på 
varme- og elbidrag for AB9. 

4. Meddelelser fra kirkeværgen Intet nyt 

5. Meddelelser fra kontaktperso-
nen 

Alle MUS er afholdt. 
Udvalg vedr. personalepolitik består af Grethe Damtoft Niel-
sen, Hanne Christensen og Jesper Fodgaard. Udvalget udar-
bejder et forslag til personalepolitik. Personalet tænker over 
evt. punkter til personalepolitik. 
Der skal afholdes fælles personalemøde med kontaktperso-
nen. Her kan personalepolitik drøftes. Der aftales dato for af-
holdelse af møde i januar 2020. 

6. Meddelelser fra medarbejderre-
præsentanten. 

Intet nyt. 

7. Meddelelser fra præsterne Intet nyt. 

8. Meddelelser fra Informationsud-
valget 

Intet nyt. 

9. Meddelelser fra børneudvalget Intet nyt. 

10. Meddelelser fra aktivitetsudval-
get 

Den nye sæson skal snart planlægges 

11. Meddelelser fra udsmykningsud-
valget 

Se bilag 1 
 

12. Meddelelser fra udvalget vedr. 
kirkens ydre rammer 

Intet nyt. 

13. Meddelelser fra deltagelse i mø-
der, generalforsamlinger o. lign. 

Intet nyt. 
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14. Meddelelser fra kordegnen Bestilling af minihåndbog/kalender sker til kordegnen.  
Tilmelding til nytårsgudstjeneste i Budolfi d. 26. november sker 
til kordegnen senest d. 5. november. 

15. Behandling af revisionsprotokol-
lat og revisionspåtegning 

Se bilag 2 og 3 
Der forespørges i banken om løsning vedr. 2 personers god-
kendelse af udbetalinger over 30.000kr. Jævnfør pkt. 15 i revi-
sionsprotokollatet. 
Revisionprotokollat og revisionspåtegning er behandlet. 

16. Godkendelse og aflevering af 
endeligt budget 2020 

Se bilag 4 
Årsbudget 2020 er blevet afleveret til provstiet 
Budgettet er blevet påført tidsstemplet: 
22-10-2019 20:40 
 

17. Forslag til stillingsopslag vedr. 
rytmisk medarbejder 

Se bilag 5 og 6 
Medarbejder på halv tid ansættes af menighedsrådet. 
Øvrige lønnede og ulønnede musikere findes af medarbejde-
ren på halv tid, gerne i samråd med organist, som evt. også 
kan bruge sanger. 
Udkast til annonce er drøftet og tilrettet. 
Der nedsættes ansættelsesudvalg bestående af Lone Binderup, 
Annette Fibiger Hansen, Grethe Damtoft Nielsen, Gert Øster-
gaard, Henriette Bjerg Danielsen og Jesper Fodgaard. 
Der arbejdes på at kunne indstille medarbejder til ansættelse 
på menighedsrådsmødet d. 19. november 2019. 

18. Dato for frivillig- og medarbej-
derfest  

Dato for festen er fastsat til fredag d. 31. januar 2020 
Festudvalg består af Marianne Langdahl og Lone Binderup. 

19. Indkomne ansøgninger Se bilag 7 - Frelsens Hær ansøger om julehjælp – 15.000kr. er 
bevilget. 

20. Eventuelt. Orgelkonsulenten har gennemgået orglet og lavet en rapport, 
som er blevet omdelt. Solveig Skovgård har forespurgt på pri-
ser på udførelse af de foreslåede forbedringer. Solveig beder 
om udspecificerede tilbud fra flere firmaer. Der skal gerne lig-
ge tilbud klar, som kan viderebringes ved budget-samråd i 
2020 – drøftes gerne på menighedsrådsmødet i januar. Gert 
Østergaard kontakter provstiet for information vedr. regler for 
indhentning af tilbud. 
Til juleklippedagen afholdes bankospil. Bankoplader sælges og 
pengene går til Frelsens Hærs julehjælp. 
Påmindelse om møde i Skalborg Kirke d. 28. november 2019 
om gudstjenestens fremtid. 
Der er Messias-koncert d. 14. december, hvor man må synge 
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med på Halleluja. 
Gert har kort, som sælges til støtte for thailandske HIV-syge. 
De placeres ved den bette butik. 

21. Pkt. til næste møde tirsdag d. 19. 
november 2019 

Der nedsættes rytmisk musikudvalg. 
Udspil fra kasserer vedr. anvendelse af anlægsmidler tildelt i 
budget 2020. 

 
Aalborg, den 22. oktober 2019 
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