MIDT- OG NORDJYLLANDS DØVEMENIGHED – MENIGHEDSRÅDSMØDER 2019

Referat af menighedsrådsmøde, onsdag den 11. september 2019
kl. 10.30 Døvehuset (Bikuben), Gl. Skolevej 29A, 7400 Herning
Deltagere:
Niels Villadsen, formand (NV)
Helle Knudsen, næstformand (HK)
Kristiane Jensen, kasserer (KJ)
Bendt Mølby Nielsen (BMN)
Anne Marie Poulsen (AMP)
Henrik Hamborg Andersen (HHA)
Erik Lundager, døvepræst (EL)
Irene Schjødt, døvepræst (IS) – referent

1. Velkomst ved formanden samt godkendelse af og underskrift på referat fra mødet den 29.
april 2019
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse af dagsorden
KJ bad om at få tilføjet ”Budget” som pkt 4a.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
3. Valg af referent
IS blev valgt.
4. Fremlæggelse af halvårsregnskabet, 1. januar til 30. juni 2019
 Fremover prøver vi at fremvise regnskabet med projektor, så vi ikke skal sidde og rode med
vores papirer hver især.
 Regnskabet blev godkendt.
 NV og KJ skrev under på kvartalsrapporten. Denne sendes til Jens Olesen, Kirkernes Hus.
Formanden beholder en kopi.
4a. Budget
 KJ: Jens Olesen har meddelt, at vores budgetsystem skal ændres, så det passer til
Kirkeministeriets system. Han har i den forbindelse sendt et forslag til budget 2020 ud til
os. EL har rettet dette til og sendt det ud til alle i menighedsrådet.
 Forslaget blev godkendt.
 IS påpegede, at hvis man har spørgsmål til budget og regnskab osv, har man selv ansvar for
at sige til. Hvis man ikke bemærker noget, går afsenderen ud fra, at man er enig i forslaget.
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Vi talte om, at vi skal forholde os til, at flere af os finder regnskab og budget svært. Måske
skal vi sende et par udvalgte menighedsrådsmedlemmer (kassereren + en anden) på
minikursus hos vores regnskabsfører i Fredericia.

5. Fællesmøde i Middelfart, lørdag den 11. maj 2019 – hvordan gik det?
Det gik fint.
Næste år er Fællesmødet den 16. maj. Det er samme sted, i Middelfart, og det er Øst, der
arrangerer.
6. Sommerudflugt til Skagen – hvordan gik det?
 Det gik fint.
 HHA: Godt tip til disse udflugter: Det er nemmere for alle, hvis diverse drikke varer STÅR på
bordet, så folk selv kan tage.
 Tilmelding skal samles så meget som muligt – hvis flere tager imod tilmeldinger hvert sted,
bliver det noget rod.
Forslag til kommende udflugter:
 KJ: Spøttrup eller Gl. Estrup. Eller Grenå Akvarium (der er hajer!)
 HHA: Sostrup ved Viborg.
 BMN: Danmarkskortet ved Viborg (Klejstrup Sø)
 EL: Aalborg Zoo
 AMP: Lønstrup
HHA undersøger priser de forskellige steder.
7. Vågetjeneste HHA og HK. Talte med Gugga?
 HHA og HK talte med Gugga Sønnichsen i forbindelse med Fællesmødet 11. maj.
 I København vurderer man, at 4 – 6 frivillige vågere er passende. De får ikke
kørselsgodtgørelse.
 De bestilles gennem døvekonsulent eller døvepræst, og kommer på plejehjem, i privathjem
på hospice osv.
 Lotte Lind Rønnow er allerede startet på at etablere vågetjeneste i Jylland (i samarbejde
med Røde Kors). Her vurderes det, at der skal bruges 6 – 7 frivillige.
 Afstandene er dog større her i Jylland end i København og vi overvejer, om vi kan støtte
økonomisk, så vågerne her kan få noget kørselsgodtgørelse.
HHA: Måske kan menighedsrådets kasse støtte.
EL: Måske kan fonden/legatet støtte.
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8. Kollekt – Nigeria Kostskole for døve
KJ: Vi bør kalde det ”indsamling”, ikke kollekt.
HHA og HK dropper ønsket om at besøge Nigeria.
Vi overvejer i stedet at ændre indsamlingsformål. Vi taler mere om det ved næste møde.
9. Gospelgudstjeneste i Aalborg den 6. oktober
 Alle udgifter betales af vores arv, som IS har adgang til (Aarhus Stift skal dog godkende
formålet). MEN IS har ferie i begyndelsen af oktober, så arven kan sandsynligvis ikke dække
udgifter før IS er tilbage 15. oktober (derefter kan der stadig være lidt behandlingstid).
Aftal evt lidt senere betaling med gospelkoret og betal tolkene + kaffebordet af
menighedsrådets kasse. Giv bon’er, regninger osv til IS, og hun vil sørge for at pengene
efterfølgende bliver overført fra arven til menighedsrådets kasse.
 Vi besluttede, at kaffen er gratis den 6. oktober (det er det mest passende, når arven
dækker udgifterne).
10. Betaling for kaffepersonale i Veng den 2. juni 2019
Vi overfører 1.500 kroner til REMI (døveskolen i Nigeria) efter aftale med kaffepersonalet den 2.
juni – til gengæld skal vi ikke betale dem noget.
11. Fremtiden med døvepræster når Erik stopper?
 Det er usikkert, om vi får en ny døvepræst i stedet for EL. HK sender mail til døveprovst
Børge Munk Povlsen på menighedsrådets vegne og spørger om nyt.
 Vi snakkede om hvad der skal ske med hjemmesiden, som indtil nu har været EL’s ansvar.
 IS bad om ønsker for gudstjenester efter nytår.
 Døvepræst Christina Ebbesen er ved at arrangere et mini-fællesmøde for Midt-Nord og Syd
her i efteråret, så vi kan tale om evt fremtidigt samarbejde mellem de to menigheder. Vi
fandt ud af, hvilke datoer vi kan deltage.
12. Eriks afskedsgudstjeneste den 27. oktober 2019
Vi lod EL bestemme, om han ønsker tolk til gudstjenesten eller ikke. EL giver besked til HK, så hun
evt kan bestille tolken.
Vi blev enige om, at der skal serveres kransekage – der var også overvejelser om portvin.
Vi besluttede os for, hvad EL skal have i afskedsgave fra menighedsrådet – under denne del var EL
udenfor lokalet. IS sender beslutningen rundt til menighedsrådet i en separat mail (dog ikke til EL!)
13. Effata
IS bad EL skrive en afskedshilsen til Effata - ½ side + et foto efter eget valg.

12

MIDT- OG NORDJYLLANDS DØVEMENIGHED – MENIGHEDSRÅDSMØDER 2019

14. Gudstjenesteplan
 Der kan komme ændringer i vores rutiner, da der sandsynligvis kun vil være én præst i
området fremover, og det skal tænkes ind i vores planlægning.
Men ønsker er velkomne – det er bare ikke sikkert, de kan blive opfyldt.
 KJ sender til IS på vegne af Aalborg-området.
 HHA og BMN: Herning ønsker at holde fast i gudstjeneste Skærtorsdag, + gerne en
gudstjeneste sidst i januar. Begge gange gerne i Skt Johannes Kirke.
 HHA genfortæller juleevangeliet på dansk tegnsprog den 14. december i Hedeagerkirken i
Herning. HHA sørger for tolk, af hensyn til hørende familie.
IS sender en oversigt over gudstjenestens forløb til HHA.
15. Næste møde
Mandag den 18. november 2019 i Kirkecenter Kirkebakken, Kirkebakken 4, 8660 Skanderborg,
lokale 1. kl. 10.30 – 16.00.

Kl. 15.30 takkede NV for god ro og orden og hævede mødet.
16. Eventuelt
Intet.
Referatet er godkendt af menighedsrådet den 18. november 2019:
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