Dato: 8. maj 2018

Blad nr. 37

Formandens initialer: bsl

Menighedsrådsmøde
Ingelise N. deltog som personalet
repræsentant, Bodil W. som sekretær

Ingen afbud
Ordstyrer: Carsten Andreasen

Dagsorden:
1

Indledning ved Jesper Lund Hougaard

Ud fra den Augsburgske Bekendelse, art. 18.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med 2 eftersendte punkter til dagsordenen:
- Pkt. 5 a – Udlån af døbefont og det lille alterkors til
udendørs gudstjeneste 2. pinsedag 2018.
- Pkt. 7 a – Leder af teengruppen – forlængelse af
ansættelse.

3

Aktuelt fra formanden

4

Aktuelt fra præster, kontaktpersoner,
personalets repræsentant og kordegn

-

Godkendt, der holdes lukket for tjenester i
forbindelse med konfirmandweekend i januar
2019.

-

Bevilget 3.000 kr. til korte Åbent Husudflugter til sommer.

-

Givet afslag på ugentligt lokaleudlån til kor
pga. stort pres på lokalerne.

-

Godkendt indkøb af beachflag til børneklub og
KirkeROD.

Henrik om konfirmationsgudstjenester og tanker
omkring foredragsaften.
Jesper om konfirmationsgudstjeneste,
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, som i år afholdes i
haven ved Jesuskirkens Sognegård og med dåb samt
opstart af minikonfirmander til efteråret.
Jesper kommenterede menighedsrådets beslutning på
sidste MR-mødes pkt. 11 angående sommer Åbent
Hus. Jesper havde gerne set, at punktet var blevet
udsat til næste MR-møde, så han havde haft mulighed
for at deltage, samt at afvente møde i Åbent Husudvalget den 8. maj. Jesper ønsker tilføjet, at MRloven ikke giver MR mulighed for at pålægge præster
en given opgave. Formanden oplyser, at MR ikke har
pålagt JH en arbejdsgave, hvilket JH er enig i.
Inger Margrethe om praktikanter i kirken og
forskellige kurser for ansatte.
Bodil om degneårskursus, det nye FLØS-lønsystem,
mulighed for deltagelse i tur til Letland til
venskabsmenigheden i Nereta til august og tilbud på
kirke-fotos til Google Street View.
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5

Stående udvalg
- Køkkenprojekt
Steen forlod mødet under beslutning mht.
køkkenrenovering pga. inhabilitet

Steen om småreparationer i boligen på Højbovej.
Steen fremlagde 3 tilbud vedr. køkkenrenovering.
MR beslutter enstemmigt at gå videre med tilbud fra
Unoform. Provstiet ansøges om
igangsætningstilladelse og frigivelse af opsparede
midler. Formanden formulerer indstilling til
provstiudvalget, der har møde den 22. maj.

- Adventskrans i kirken

Udsættes til næste møde. – SU arbejder videre.

- Flytning af skabsvæg på Højbovej

MR godkender flytning af skabsvæg i samråd med
kirkeværgen.

5a Udlån af døbefont og det lille alterkors til
udendørs gudstjeneste 2. pinsedag 2018.

MR godkender at døbefont uden fad og kande samt
lille alterkors benyttes til friluftsgudstjenesten 2.
pinsedag.

6

Økonomi
- Budgetopfølgning 2018, 1. kvt. samt
økonomirapport

- Budget 2019, udmelding om driftsramme
fra provstiudvalget
- Budget 2019 det videre arbejde

Der er store forskydninger i posteringer af løn, pga.
nyt lønsystem. Dvs. kvartalsrapporten er ikke
retvisende mht. løn, da en stor post er gået på
fejlkonto. Der rettes op på lønposteringerne for første
kvartal i løbet af de kommende måneder, hvilket MR
tager til efterretning.
Økonomiudvalget forbereder første udkast til budget
2019 til næste MR-møde. JH ønsker budget på 10.000
kr. til udflugt. Der skal evt. også tages højde for
Alphakursus, samt nye tiltag.
Ansøgning til 3%-midler sættes på dagsordenen til
juni-mødet.

7

Personale
- Refusion ved ansattes deltagelse i kurser

- Børnekorets fremtid

7a Leder af teengruppen – forlængelse af
ansættelse.

Udkast til regler omkring ansattes deltagelse i kurser
vedtaget uden ændringer.
Børnekoret nedlægges pga. manglende tilslutning
over længere tid.
Ansættelsen af teen-lederen forlænges med et år.

8

Genbrugsbutikken

Der arrangeres afslutningsfrokost tirsdag den 29. maj
kl. 13.00. ILN bestiller mad.

9

Dåbs-projekt

Dåbs-projektet er klar til at søsættes meget snart.
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10 Minikonfirmand-projekt

Forsøges igangsat efter sommerferien med Jesper som
tovholder. Desuden deltager sognemedhjælper MI.

11 Ansøgning fra Internationalt Kristent Center

Ansøgning om tilskud til sommerlejre med flygtninge
og indvandrere støttes med 5.000 kr.

12 KirkeSYN samt opstillings- og
orienteringsmøde i forbindelse med valg til
menighedsråd. Fastsættelse af datoer.

KirkeSYNet planlægges til tirsdag 25. september den
kl. 15.30-17.30.
Orienterings- og opstillingsmødet fastsættes til den
11. september kl. 19.00.

13 Eventuelt

Henrik: Kulbaneprojektet ”lydvandring” fra kirkens
lokaler onsdag den 16. maj kl. 16.30.
Jesper: Forsøger med projektor ved gudstjenesten i
stedet for papirprogrammer.

14 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 21.57

Underskrifter:

Bent Struer Lind

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Børge J. H. Christiansen

Tonny Gissel Jensen

Steen Asbjørn Nissen

Margit Nielsen

Carsten Andreasen

Lars Friberg

Irene Rønn Lind

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

