Dato: 16. november 2016

Blad nr. 120

Formandens initialer: bhc

Menighedsrådsmøde

Afbud: Peter L., Børge C., Jytte S. og Jesper H.

Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant, Marianne K. som
koordinerende sognemedhjælper, Bodil W.
som sekretær

Ordstyrer: Thomas Iversen

Dagsorden:
1

Indledning ved Henrik Laursen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger.

3

Aktuelt fra formand v. næstformanden

Om lokaleudlån/udleje.

4

Aktuelt fra præster, koordinerende
sognemedhjælper, kontaktpersoner,
personalets rep. og kordegn

Henrik om opmuntrende deltagelse i GLS Willow
Creek og om Projekt Greater Loves
vedtægtsjusteringer og fundraising.
Marianne om god begyndelse på søndagskirkeROD,
middag på tværs og begyndelse på læsegruppe først i
december.
Irene B. om indkøb af håndcreme.
Jubilæumshilsen sendes til Jesuskirkens 125 års
jubilæum.
Bortfald af indskydergaranti i banken. Provstiet har
forespurgt om rådets bankforbindelser.
Provstiet har behandlet afsluttende revisionsprotokol
for regnskab 2015 uden bemærkninger. MR tager
provstiets behandling til efterretning uden yderligere
bemærkninger.

5

Jubilæumsudvalgets punkt

Drøftelse og finjustering i forbindelse med
jubilæumsfejringen.

6

Nytårskur

Der afholdes nytårskur 5. januar 2017 for nuværende
og kommende MR, samt ansatte.

7

Samarbejde med andre kirker / menighedsråd Overlades til nyt MR.

8

Økonomi
1. Jubilæumsarrangement i åbent hus

Der findes penge til arrangementet i det samlede
aktivitetsbudget.

2. Frivilligfest i januar

God idé med frivilligfest. Der er afsat midler til festen
når budgettet for 2016 og 2017 lægges sammen. MK
finder snarest dato.

3. Overskud fra sidste år til Projekt Greater
Love

Ny MR-formand, næstformand og kasserer
bemyndiges til at overføre op til 50.000 kr. til PGL,
når der er overblik over regnskab 2016 i december.
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9

Det stående udvalgs punkt, herunder bl.a.
1. Opfølgning kirkeSYN 21. september

Det stående udvalg arbejder videre med oplæg.

2. Utæthed ved ovenlysvinduer i hall

Afventer Stuarts vurdering.

3. Ovenlys på 2. sal

MR godkender to separate skråvinduer mod syd på 2.
sal. SU arbejder videre.

10 Forespørgsel fra provstiet ang. kordegnearbejdsopgaver

Den nye kontaktperson drøfter arbejdsopgaver med
alle ansatte, i første omgang kordegnene efter
jubilæet. Der følges op på et kommende MR-møde.

11 Indsamling ved gudstjenesten juleaften,
forslag fra JH

MR godkender, der samles ind til Uganda-projekt ved
julegudstjenesten 24. december kl. 15.30.

12 Evt.

Jubilæumsønsker: Stort bålfad og tilbehør (pande,
popcornnet mv.), læderfodbolde, udendørs ledjulestjerne til juletræ, Herstal bordflag og brætspil til
flere aldersklasser.

13 Oplæsning af referat
Mødet slut kl.21.39
Underskrifter:

Børge Christiansen

Lisbeth Jensen

Peter Larsen

Irene Birkbak

Thomas Iversen

Irene Rønn Lind

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Tonny Gissel Jensen

Jytte Smith

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

