Dagsorden til menighedsrådsmødet:
Onsdag den 28. august 2019 kl. 18.00 – 21.00.
Vi starter med at spise et par stykker mad fra Føtex, da Jette har ferie.
Husk evt. afbud bl.a. af hensyn til madbestilling!
Kaffe 20.00 – 20.15
Fraværende: Lone Gregersen, Tine Uhre, Gitte Kristoffersen

1. Indledning og valg af dirigent
2. Godkendelse
a) Referat fra sidste møde
b) Dagsorden

a. Godkendt
b. Godkendt

3. Siden sidst
a) Sommeren i Hannerup kirke

a. God, rolig sommer. Renovering af gulv i foyer.
godt resultat.

(5 min)
4. Nyt vedr. medarbejdere
Orientering
(5 min)
5. Økonomi
a) Kvartalsrapport (udsendt som bilag)
b) Vedr. ny kopimaskine

Alexander stoppet, han har gjort det godt. Stor
tilfredshed med hans indsats. Gitte er tilbage på fuld
tid.
a. Debat. Niels orienterede.
b. Leasingaftale ophører pr. 31-12-19.
Der købes ny kopimaskine.

( 10 min)
6. Orientering vedr. møde med provstiudvalget Torben og Niels har været til møde, det ser lyst ud.
Karina mødte ind kl. 19.45.

(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)
8. Debat om evaluering og planlægning af
menighedsrådets opgaver
a) Forslag om at vore medarbejdere
(organist, kirke-kulturmedarbejder, kordegn,
sognegårdsbestyrer og kirketjenere) én gang om

a. Intet
b. Intet
c. Taizé-andagter i samarbejde med BredstrupPjedsted. Færre konfirmander i år. Et specialhold.
d. Sommerlejr på Houens Odde, 8 familier fra
Hannerup Sogn.
Mentor for ny kirkekulturmedarbejder i Erritsø.
e. Intet
f. Intet
g. Intet ud over, hvad der er på denne dagsorden.
h. Intet
i. Intet
j. Intet
k. Intet
a. Positivt. Torben kontakter medarbejderne og
vender tilbage.
b. God ide, Torben arbejder videre.

året deltager i et menighedsrådsmøde og her på
baggrund af et skriftligt oplæg beretter om deres
arbejde og får en drøftelse med menighedsrådet
herom.
b) Endvidere ønskes en plan over
menighedsrådets drøftelsespunkter for et
år.
Et såkaldt årshjul. Eksempel herpå fra
Sct. Michaelis vedhæftes.
(10 min)
9. Kommende arrangementer
a) Orienteringsmøde 15/9. Forslag til indhold
modtages!
b) Frivillighedsfest 3/10. Forslag til indhold
modtages!
c) Indsættelse i Sct. Michaelis 1/9
d) Høstgudstjeneste 22/9
e) Reformert kirke 300 år 29/9

a. Torben står for mødet.
b. Mettelene står for underholdningen.
c. Torben tager til indsættelse.
d. Der er styr på det hele.
e. Torben møder op.

(10 min)
10.

Efterretningssager

Intet.

11.

Eventuelt
Næste møde

Næste møde: 25.09. kl. 18.00. FU 18.09 kl. 15.30.
Mødet sluttede kl. 21.13

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_____________________________________________________

