Hermed indbydelse til Fremtidsværksted:
Torsdag den 4. april 2019 kl. 16.00
Emnet er: ”Frivillighed”
Tidsplan:
kl. 16.00 – 18.00: Oplæg v/arbejdsgruppen - værkstedet arbejder
kl. 18.00 – 18.45: Spisning
kl.18.45 – 20.00: Projektgruppen vedr. sognegårdsbestyrer fremlægger.
Kl. 20.00 – 21.00: Menighedsrådsmøde

1. Indledning og valg af dirigent

Ved Torben

2. Godkendelse
a) Referat fra sidste møde
b) Dagsorden

a. Intet at bemærke
b. iab

3. Siden sidst

iab

4. Nyt vedr. medarbejdere

Vikar for kirketjener ansat frem til første
august

5. Økonomi
a) Godkendelse af regnskabet for 2018
b) vedr. budget 2020

Niels gennemgik udvalgte dele af regnskabet
a. Hannerup sogns menighedsråd cvr.
48142028, regnskab 2018, afleveret d.
27.03.2019, kl. 18.00, godkendt

b. Der vendes tilbage hertil på næste møde
På senere tidspunkt skal spørgsmålet om
eventuel rekvisitionsordning drøftes

6. Sognegårdsbestyrerstillingen
a) Ud fra oplægget tidligere på dagen fra
arbejdsgruppen skal vi beslutte det videre forløb.
7.

Meddelelser fra udvalg og præster
a) kirkekontoret
b) fra kassereren
c) fra præsterne
d) fra kirke- og kulturmedarbejderen
e) fra sognegårdsbestyreren
f) personalekontaktpersonen
g) nyt fra FU

a.
Projektgruppen laver oplæg til drøftelse på
ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den
ottende maj kl.17
a. Intet at bemærke
b. iab
c. iab
d. iab
e. iab
f. iab
g. iab
h. iab
i. Referat udsendt

h) kirkeværgen
i) Liv og vækstudvalget
j) Kulturudvalget
k) Bygningsudvalget
8. Der er ønske om at vi bliver kirkepartner for
Kirkens Korshær.
Pris: 10.000,-kr. årligt
9.

Kommende arrangementer
a) Påsken 2019
b) Konfirmationer
c) 2. Pinsedag i Kastellet - den 10. juni.
e) Kirkesyn 2019

j. iab
k. iab

Der er enighed om, at vi betaler, hvad vi er
korshærspræst Merete Ørskov skyldig, og på
næste møde tager vi stilling til, om vi ønsker at
blive kirkepartner med Kirkens Korshør
a.
Torben mødeleder for kirkefrokost
palmesøndag
Britt ansvarlig for skærtorsdag
b.
Posepassere: 12. maj, kl.10: Jette Groth
17. maj kl.9 & kl.11: Susanna
19. maj kl.9 & kl.11: Endnu ingen fundet
c.
Anmodning om to hjælpere opretholdes
e.
Torben orienterede om kirkesyn den 29. maj kl.
13

10.

Efterretningssager

Intet at bemærke

11.

Eventuelt
Næste møde onsdag den 22.maj kl. 19.00

Kirsten ønsker, at vi på næste møde drøfter
konsekvenser af ændring af sognegrænsen
På næste ordinære møde den 22. maj følger det
foreløbige frivillighedsudvalg op på det, der
blev drøftet på fremtidsværkstedet
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