Hermed dagsorden til menighedsrådsmødet:
Onsdag den 25. september 2019 kl. 18.00 – 21.00.
Vi starter med at spise sammen fra kl. 18.00 – 18.45.
Husk evt. afbud! Der er afbud fra Gitte Aase, Karina, Frode, Lone, Anders
og Kirsten Hellesøe
Kaffe 20.00 – 20.15
1. Indledning og valg af dirigent
2. Godkendelse
a) Referat fra sidste møde
b) Dagsorden

a. Godkendt
b. Godkendt

3. Siden sidst
a) Orienteringsmøde 15/9
b) Høstgudstjeneste 22/9
b) øvrige arrangementer

a. Positive reaktioner på kirkebladet, men tungt at
omdele.
b. Pænt fremmøde. Godt med rytmisk musik.
c. Koncert med 90 fremmødte, flot arrangement.

(5 min)
4. Nyt vedr. medarbejdere
Orientering

Gitte tilbage på fuld tid.

(5 min)
5. Økonomi

( 5 min)
6. Menighedsrådsvalg 2020
Kort orientering
Beslutning om 2 eller 4-årige valgperioder
besluttes til oktober.
(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
(15 min)

Se bygningsreferat
Jernplader på kirken trænger til udskiftning indenfor
de nærmeste år.
Torben informerede.

a. Intet nyt.
b. Intet nyt.
c. Konfirmandundervisningen i gang. 67 stk.
Drop-in dåb i Michaelis, 3 stk.
Gentages i 2020.
Fremtid: Drop-in vielse
Spisekrogen, 71 deltagere.
Minikonfirmander startet op.
Temadage afholdes.
d.
e. Fortsat godt. Nye mennesker hele tiden. Familielejr.
f. Medarbejdermøde skal planlægges.
APV-skemaer udfyldt, der ønskes ny skærm til
kirkekontoret.
g. Der skal på næste møde nedsættes udvalg der skal
tage sig af Orienteringsmøde den 12. maj 2020
h.
i. Se udsendte referat.
j. Se udsendte referat.
k. Se udsendte referat.

a.
Debat om ”Grøn kirke”
a) Hvad betyder grøn kirke, og hvad kunne b.
Punktet udskydes til næste møde.
vi gøre?
b) Forslag om nedsættelse af udvalg, der
kunne arbejde for solceller på
kirken. Skal vi? Hvem vil være med?

8.

(15 min)
9. Kommende arrangementer
a) Frivillighedsfest 3/10. Praktiske opgaver.
b) Juleuddeling - hjælpere.
d) Juleaften - orientering
c) Distriktsforeningsarrangementer –
stiftsarrangementer – kirkehøjskole.
Hvordan kommunikeres disse
arrangementer ud og hvor stor interesse er der
for deltagelse?

a. Den 3. oktober, menighedsrådet er værter.
Dække bord kl. 16.00: Lone, Britt
b. Næste møde
c. Generalforsamling 25. februar 2020.
d. Næste møde

(10 min)
10.

Efterretningssager

11.

Eventuelt
Næste møde

Næste møde: 22.okt. kl. 17.00
Mødet sluttede kl. 21. 27

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_____________________________________________________

