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

Afbud fra Steen A.N.

Ordstyrer: formanden

Dagsorden:
1

Indledning ved Ulla Gundersen

---

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Dåben – Folkekirkens liturgiarbejde

Drøftelse af debatmateriale om dåb. HL samler de
vigtigste stikord og konklusioner, som sendes rundt til
MR til udtalelse.

4

Aktuelt fra formanden

Dagens kirkeSYN blev udskudt pga. sygdom.

5

Aktuelt fra præster, kontaktperson/daglig
leder, personalets repræsentant og kordegn

Jesper:
- Begyndt med gudstjenester på nyt plejehjem i
sognet.
- Afløser 50% over rådighedsordningen med tjenester
i Aalholm pga. præsteskift der.
- Konfirmandundervisning.
- Fornyelse af Samtale-Caféen, der nu holdes hver
anden tirsdag modsat KirkeROD.
- Uddeling af fødselshilsner.
Henrik:
- Tjenester på bosteder i sognet.
- Konfirmandundervisning.
- Høstgudstjeneste.
- Menighedsfællesskabets kirkeweekend.
- Uddeling af fødselshilsner.
Betaling for frokost mv. ved forskellige
arrangementer: 20 kr. for voksne. Gratis for personer
under 18 år.
Inger Margrethe:
Teenklubben ændret til Between og afholdes hver
anden tirsdag efter børneklubben.
Bodil:
- Tilmelding til Landemode.
- Indkøb af MR-kalendere for 2020.

6

Projekt Sogn - status

Afventer ansøgningsfrist og indkaldelse til første
møde.
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7

Letlandssamvirket

MR bakker op om fortsat venskab med den Lutherske
menighed i Nereta, Letland.

8

Indsamlingsliste – herunder
menighedsplejens økonomi

Udvalget arbejder videre mht. indsamlingslisten og
ambassadørtanken.

9

Ansøgning fra sognemedhjælper om støtte til Ansøgningen imødekommes. Budget for kto. med
materialer og uddeling
studiebibliotek mv. forhøjes fra 2020.

10 GLS, 26.-27. oktober 2018

11 Økonomi
- Revisionsprotokollat – regnskab 2018
- Budget 2020

12 Stående udvalg
- Renovering af kælder lokale
- Kort orientering

13 Personale

Der er 6 deltagere indtil videre. De sidste 4 pladser
tilbydes frivillige medarbejdere.

Revisionsprotokollat taget til efterretning.
Endelig udmelding af ligning er udsat til medio
oktober.
Budget 2020 gøres færdig af regnskabsudvalget til
næste MR-møde. Kommentarer udfærdiges i
samarbejde med formand.

SU arrangerer brainstorm-møde om kælderlokalet.
Bodil finder ny SYNs-dato med kirkeværge og
bygningskyndig og sender dato ud til MR, der alle er
meget velkomne.
a) Inger Margrethe orienterede om kursus for
kirketjenermedhjælp.
b) Børge og Inger Margrethe arbejder videre med
nytårskur og kommer med datoudkast til næste MRmøde.

Pkt. c blev behandlet som lukket møde.
Ingelise og Bodil forlod mødet under
forhandling og beslutning af pkt. c
14 Eventuelt
15 Oplæsning af referat
Mødet slut kl. 22.12

c) MR blev orienteret om personalesituationen, der
forventes normaliseret med udgangen af oktober.

JH sender ansøgning til næste MR-møde om kirke.dk.
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Underskrifter:

Bent Struer Lind

Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Børge J. H. Christiansen

Steen Asbjørn Nissen

Ulla Gundersen

Lilian Holm Kofoed

Lars Friberg

Carsten Andreasen

Finn Thingvad

Jesper Lund Hougaard

Henrik Laursen

