Dagsorden for menighedsrådsmødet tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 17
- kortfattet
1) Indledningspunkt: (B)
a) Indledning v. Karen Huus / Lokal kirkeudviklingsgruppen og check in runde
b) Opfølgning fra sidste møde Bilag: Referat fra MR møde januar 2013.
c) Valg af referent
d) Godkendelse af dagsorden
2) Inspiration / tema: (B): Kirkens handlingsplan v. NH/ KF/alle
3) Orienteringspunkter (B):
a) Præsterne Niels Hviid og Karen Huus
b) Kontaktperson Camilla Peulecke
c) Kirkeværge Jacob Rosenkrans
d) Formand Karen Frendø Ebbesen
4) Forberedelse af Menighedsmøde 16. marts. v. KFE / alle
5) Indkomne ansøgninger (B) v. KFE
a) Musikudvalget ansøger om banner på kirken forud for koncert. Bilag tilsendes snarest.
b) Somerferieplanlæggerne (Bit Boel Buhl m.fl.) ansøger om 4000 kr fra folkekirkens ferielejr.
6) Orientering fra lønforhandlinger mv. (B) v. KFE lukket punkt.
Kort orientering vedr. lønforhandlinger:
7) Trivselspolitik (B) v. CP
8) Omrokering og nyindretninger i underetagen v. KH og JR (B)
9) Netværket (herunder udvalgene) (B) v. NH
a) Studietur – tema og udvalg?
b) Netværksaften
c) Nødhjælpsudvalget
d) Andet
10) Sognelæringsnetværk om Islam og Kristendom v. KF / NH (B)– udskudt fa mødet i december til februar
2014 mødet.
11) Evangelisk allliances bedeuge v. DHR
12) Relationer ”ud af huset”
a) Siden sidst. Kortfattet orientering fra eventuel mødedeltagelse ”ud af huset” af MR medlemmer.
a. 4. sogns mødet (28/1-14) v. STS

b) Møder man kan deltage i – til orientering
a. 24. febr. kl. 19: Indkaldelse til generalforsamling i Distriktforeningen af menighedsråd,
Aarhus. Indkaldelse samt vedtægter, jf. mail d. 17-12-13 på den digitale arbejdsplads (DA).
Se også bilag (trykt) som kan udleveres på MR mødet hvis ønsket.
b. Kirkefondets stiftsudvalg indbyder til temaaften d. 4. marts i Helligåndskirken.
Invitationer o.lign. kan findes på www.menighedsraad.dk ved at logge ind og finde dem enten
på nyhedssiden eller i Gellerup Menighedsråds digitale postkasse.
13) Evt.

