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Menighedsrådsmøde
Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant.
Bodil W. deltog som kasserer og sekretær.

Afbud fra Irene Birkbak, Jens Brabrand og Marianne
Krog.

Dagsorden:
1.

Indledning ved Jesper Hougaard

---

2.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3.

Godkendelse og underskrivelse af referatet
fra 20. marts

Godkendt.

4.

Aktuelt fra formand

Om menighedsmøde 14/4, samt div. tilsendte
materialer.
Thomas B.R. har 2 ugers barselsorlov.
Indkøb af div. gaver må gå lidt på skift.
Der kommer af og til uopfordrede
stillingsansøgninger.

5.

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
koordinerende sognemedhjælper, personalets
rep., kordegn, udvalg mm.

-

-

-

6.

PR-udvalgets punkt
1. Fremtidig annoncering
2. Opfølgning på arbejdet med fokusgrupper
og fremtidig PR-strategi

Henrik om påskemåltid skærtorsdag,
lovsangsgudstjeneste påskedag,
minikonfirmandundervisning (9 tilmeldte) og
temadag med Chris Wright.
Dan (kontaktpersonsområdet) om
MUSamtaler, der planlægges i nær fremtid.
Askebæger udenfor er revet ned af unge, som
vi ikke kender. Kirketjenerne arbejder videre
med en ny løsning.
Jesper om samtalegruppe, gudstjenester mv.
Bodil om provstiseminar (husk tilmelding til
Bodil snarest), første driftsudmelding vedr.
budget 2014, forventet besøg fra Letlandsvenskabsmenigheden 7. – 13. august (der er
mulighed for at have en gæst eller to eller flere
boende – sig til, hvis du kan have nogen
boende). Amazonkids-nyhedsbrev udsendes til
MR.

Udsættes.
Der arbejdes videre med fokusgrupper.

7.

Forslag om ændring af konceptet for kirkens
børnearbejde (fra sidste MR-møde)

Thomas B.R. spørges om et konkret forslag også med
de personalemæssige behov, så MR kan tage stilling
på næste møde.

8.

Forslag om oprettelse af børnekor (fra
visionsdagen)

Udsættes til næste møde.
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9.

Nedsættelse af udvalg vedr. bofællesskabet i
præsteboligen på Højbovej

10. Bevillinger:
1. Lokalelån

Udvalg nedsat: Henrik, Thomas og Bodil, samt én fra
huset – Nicolai sørger for, der bliver fundet én fra
huset. Når et værelse bliver sagt op, sættes opslag på
hjemmesiden med kriterier for at komme i betragtning
for at få et værelse. Kriterierne skrives endvidere på
ansøgningsskemaet, som redigeres (Henrik og Irene
R.L. sørger for redigering). Henrik kontaktperson til
husets beboere. (I praktiske forhold assisterer Bodil).

Lokale udlejes fredag 27. sept. til KLF.

2. Uopsættelige bevillinger

Ingen.

11. Budgetopfølgning

Budgetopfølgning taget til efterretning.

12. Det stående udvalgs punkt:

Ingen beslutninger.

13. Vedtagelse af Forretningsorden for
Menighedsråd

Vedtaget uden ændringer.

14. Vedtagelse af vedtægt for kirkeværge

Vedtaget. Kirkeværgen er ikke ansvarlig for
synsprotokollen.

15. Vedtagelse af vedtægt for kontaktperson

Vedtaget med navneændringer.

16. Vedtagelse af vedtægt for regnskabsfører

Vedtaget uden ændringer.

17. Vedtagelse af vedtægt for kasserer

Vedtaget uden ændringer.

18. Vedtagelse af vedtægt for Stående Udvalg

Vedtaget uden ændringer.

19. Vedtagelse af regnskabsinstruks

Formanden får fuldmagt til kirkens konto til
nødstilfælde. Bilag til regnskabsinstruks vedtaget.

20. Forslag om ”månedens salme”

Præsterne udarbejder oplæg til næste MR-møde.

21. Evt.

Ingen beslutninger.

22. Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl.21.10
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