Dagsorden til menighedsrådsmøde i sognegården onsdag den 27.februar 2019 kl. 18.00 – 21.00
Bemærk: Vi starter med at spise sammen kl. 18.00.
Mødet starter kl. 18.45. Klokken 20.00 er der kaffepause. Husk evt. afbud.
Fraværende: Karina Dahlmann, Anders Brødsgaard,
1. Indledning og valg af dirigent

Ved Torben. Dirigent: Britt Raadshøj

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

a. Godkendt.
b. Godkendt. For eftertiden skal projektgruppen have
et fast punkt. Leif kommer med et oplæg med
visioner på mødet i maj måned.

3. Siden sidst
a) Nyt vedr. sognegrænser
b) øvrige arrangementer
(10 min)

a. Der arbejdes på en artikel om sognegrænserne og
muligheden for sognebåndsløsning. Torben kontakter
Kiilerich på Fr. Dagblad.
b. Ældresagen benytter lokalerne indtil sommer.

4. Nyt vedr. medarbejdere

Kirketjenervikar fortsætter til 1.7.
Kordegne og Kirkekulturmedarbejder har fået
bevilget landskurser.

(10 min)
5. Økonomi
a) Regnskab 2018
b) Budget 2020
(10 min)
6. Debat
På sidste fremtidsværksted og videre på
internatkurset var vi enige om, at vores
fokuspunkter i Hannerup kirke i prioriteret
rækkefølge skulle være:
1) Forkyndelse
2) Diakoni
3) Kultur
Med udgangspunkt i nogle nedslag i
regnskaberne fra 2016 og 2017 ønskes i en
diskussion af, hvordan vi får bragt sammenhæng
mellem teori og praksis.
Kort sagt: Hvordan bruger vi pengene, så
de opfylder vores mål?

a. Vi overholder budgettet.
b. Kom med ønsker hurtigst muligt.

FU kommer med et oplæg til hvordan det konkret
skal diskuteres på mødet i maj.

(15 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

a. Intet nyt.
b. Intet nyt.
c. Salmesangsprojekt i Chr.kirken.
Orientering om DropIn dåb næste gang.
d. Intet nyt.
e. Intet nyt.
f. Bevilget: måtte til køkken, monitorarm til
kirkekontor.

g) nyt fra FU
h) kirkeværgen
i) Liv og vækstudvalget
j) Kulturudvalget
k) Bygningsudvalget
(20 min)
8.

Kommende arrangementer
a) Påsken 2019
b) Konfirmationer
c) Himmelske dage
d) 2. Pinsedag i Kastellet
e) Kirkesyn 2019

(10 min)
9.
Næste menighedsrådsmøde
a) Fremtidsværksted: 4/4 kl. 16.00 –
20.00
Spisning: 18.00 – 18.45
Menighedsrådsmøde 4/4 kl. 20.0021.00
10.

Efterretningssager

11.

Eventuelt

Medarbejdermøde planlægges.
MUS-samtaler i april/maj måned.
g. Intet nyt.
h. Intet nyt.
i. Intet nyt.
j. Referat udsendt. Formand: Susanna.
k. Referat udsendt.
a. Mødeleder Palmesøndag: Torben
Skærtorsdag: Britt
Uddeling af påskeliljer påskedag: Leif,
b. 12. maj: Jette Groth.
c. I Herning i Kr. Himmelfartsferien.
d. 2 hjælpere ønskes.
e. Kommer senere.

16-18: Fremtidsværksted
18.45-20: Projektgruppen fremlægger
20-21: Menighedsrådsmøde

Mødet sluttede kl.

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_____________________________________________________

