Dagsorden til menighedsrådsmøde i Sognegården: onsdag den 23.januar 2019 kl. 18.00 – 21.00
Bemærk: Vi starter med at spise sammen kl. 18.00. Husk evt. afbud.
Afbud: Anders Brødsgaard
1. Indledning og valg af dirigent

Dirigent: Britt Raadshøj

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

a. Godkendt
b. Godkendt

3. Siden sidst
a) Julen i Hannerup
b) øvrige arrangementer

a. Gode arrangementer
b. Mange arrangementer i december
måned.

(10 min)
a. Årsregnskabet kommer til april
b.

4. Økonomi
a) Nyt regnskabsår – nyt budget!
b) øvrigt
(5min)
5. Svarbrev fra provstiet vedr. sognegårdsbestyrerstillingen.
a) Reaktioner på brevet
b) FU foreslår at den nuværende styregruppe
Kirsten N, Gitte og Erna arbejder videre med
sagen.
Karina har bedt om at træde ud.
Vi har bedt Helle Tiedemann om at erstatte Karina
– der er positivt tilsagn.
(10 min)
6. Nyt vedr. medarbejder
a) orientering vedr. Gitte Jensens sygdom
b) Alexander Groth vikarierer
(5 min)
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
h) kirkeværgen
i) Liv og vækstudvalget
j) Kulturudvalget
k) Bygningsudvalget
(20 min)

a. Orientering
b. Vedtaget

a. Britt orienterede.
b. Vikarierer indtil videre frem til 1.
maj.
a. Intet nyt
b. Intet nyt
c. Julehjælp; der skal nytænkes.
d. Intet nyt
e. Intet nyt. Ros til kolleger for hjælp
ved sygdom.
f. Intet nyt. Julefrokost for medarbejdere
den 1. februar.
g. Torben orienterede.
h. Intet nyt
i. KN indkalder til 1. møde.
j. Der indkaldes til møde
k. Regning for mur, forsikringen betaler
ikke forbedringen, damprørene.
Udvalget snakker med forsikringen. Der
skal indkaldes til møde.

8.

Fremtidsværksted 2019?
a) Forslag til emne/fokusområde
b) Evt. nedsættelse af udvalg
c) Evt. dato for fremtidsværksted

(10 min)
Kommende arrangementer
a) Distriktsforeningens nytårsmøde 6/2 2019.
b) Medarbejderfest 2019
dato – program mv-.
(10 min)
10. Efterretningssager
9.

11. Eventuelt
Herunder næste møde

a. Frivillighed
b. Søren, Mettelene, Frode, Gitte Aase
c. 4. april kl. 16.00

a. Rette dato: 5. februar. Tilmelding til
kirkekontoret.
b. Torsdag den 3. oktober kl. 17.00.
Torben, Jette og Susanna planlægger.
Ansøgning om lån af kirken; afslag.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
10. marts kl. 11.00.
MHR-møde den 22. maj starter kl.
19.00
Næste møde: 27. februar kl. 18.00
Mødet sluttede 20.15.

Torben Vesterlund Jensen _______________________________________
Frode Henning Pedersen _________________________________________
Lone Gregersen ________________________________________________
Tine Nørby Uhre ____________________________________________________
Gitte Kristoffersen _______________________________________________________
Susanna Bæk Troelsen _________________________________________________
Britt Raadshøj ________________________________________________
Anders Legarth Brødsgaard ______________________________________________
Leif Lehmann Carlsen ________________________________________________
Gitte Aase Jensen __________________________________________________________
Kirsten Hellesøe_________________________________________________________
Niels Storgaard Jetting _________________________________________________________
Søren Thorsen ____________________________________________________________
Karina Steinecke Dahlmann ___________________________________________________

Kirsten Højstrup Nielsen_____________________________________________________

