Referart for menighedsrådsmødet tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 17
Tilstede: Niels, Søren, Carl, Jacob, Freya, Daniel
Afbud: Camilla, Karen Huus
Pga. mandefald blev de vigtigst punkter udvalgt.
Derfor behandlede vi punkterne – 1,3,4,5,6,7,9,11

1) Indledningspunkt: (B)
a) Indledning
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde. Bilag: Referat fra MR møde april 2014
Iab.
d) Valg af referent
Jacob
e) Godkendelse af dagsorden
Ændret dagsorden godkendt.
2) Drøftelsespunkt: Forsøg med kirkekaffe i kirkens indgangsparti i efteråret 2014 – punktet afvikles i
kirkens indgangsparti
Hvad skal til af tiltag for at vi kan begynde forsøget? Fysiske tiltag? Anskaffelser/ bortskaffelser?
Sociale tiltag? Info? Evaluering?
IKKE DRØFTET
3) Handlingsplan (B)
Bilag: Handlingsplan for 2014‐15
På sidste MRmøde besluttede vi at tage handlingsplanen endeligt op til godkendelse, når den havde
været til høring i netværket.
Niels orienterede om en positiv stemning i netværket. Den godkendes og vi vurdere løbende hvad der er
realistisk at gennemføre.

4) MR valg 2014 (B) v. alle
Praktiske foranstaltninger?
PR?
Tiltag for at hverve mulige medlemmer?
Vi snakkede om hvordan vi kunne få flere til at stille op – og Ideer til PR:
Vi orientere på følgende medier om valg og valgforsamlings datoer.

I kirkeblad
På hjemmeside
Efter gudstjeneste
Facebook
Folder om hvad det er at være i MR, som kan deles ud, eller refereres til når man gør reklame for at
være MR medlem.
Dele folder ud i relevante områder i GK – evt. efter sommerferien, lige inde i august.
Annoncer efter sommerferien ‐ August
Evt. banner på kirken.
Hyggeaften ved præsterne.
OPGAVE TIL ALLE TIL NÆSTE MØDE – alle skal finde på navne til mulige kandidater – og spørg dem
endelig – heller en gang for meget – end at der er nogen der ikke bliver spurgt.

5) Ansættelse af ny PR‐medarbejder (B)
Christina har fået nyt arbejde pr. 1/8, og har derfor bebudet sin afsked. Vi skal beslutte, om vi vil slå
stillingen op i sin nuværende form.
Vi beslutter at opslå stillingen så hurtigt som muligt. Niels og Camilla arbejder videre med opslaget.

6) Evt. ansættelse af studentermedhjælper i efteråret 2014 (B)
Niels er blevet valgt til MRformand, og vi kommer således til at prioritere ansatte‐kræfter anderledes i
efteråret. Esben Andersen opfordrer til, at vi kigger på, om der er opgaver, som vi kan klare f.eks. vha.
en studentermedhjælper.
MR bevilliger studentermedhjælper 5 timer om ugen fra august og resten af valgperioden til at hjælpe
Niels så længe han er formand. Niels arbejder videre med en egnet kandidat.

7) Folkekirkens styre – jf. betænkning 1544
Bilag: Resumé af betænkningen.
Der er høringsfrist på betænkningen den 31. maj 2014. Vi skal overveje, om vi skal indsende et
høringssvar. Eller rettere: Hvis vi går ind for det foreslåede ”Folkekirkens Fællesudvalg”, er det vigtigt,
at vi tilkendegiver dette, da de kritiske røster, som vil bibeholde status quo i folkekirken, vil være meget
stærke.
Forslaget blev vendt i MR.:

Niels og Karen udarbejder et forslag til et høringssvar som sendes rundt til MR. Hvis alle kan tilslutte sig
sender vi det som et samlet svar, ellers kan præsterne sende det som deres eget høringssvar.

8) Personalehåndbog: Rygepolitik, alkoholpolitik, udlånspolitik (B)
Bilag: Forslag udarbejdet af Torben og Jürgen
IKKE BEHANDLET
9) Ansøgninger:
Ansøgning fra Festkirken (bilag) –
Vi bevilliger 1000kr., Torben formidler betalingen.
Ansøgning om fornyelse af partnerskabsaftale med Kirkens Korshær (bilag). Den eksisterende aftale
(som koster os 10.000 kr. om året), skal fornyes årligt.
Vi bevilliger 10.000kr., Torben formidler betalingen.
Tak (bilag)

10) Orienteringspunkter (B):
a) Præsterne (Niels – Karen Huus har meldt afbud)
b) Kontaktperson (har meldt afbud)
c) Kirkeværge Jacob Rosenkrans
Vi sætter modernisering af toiletter i gang så de ikke løber længere, vi venter med en evt. udskiftning af
toiletterne. Jurgen kontakter Jacob før han bestiller hos VVSer. Fremover skal tivoliet selv betale for forbrug
af el og vand.
d) Formanden

11) Netværket (herunder udvalgene) (B) v. NH
Niels orienterede om at vi søndag d. 31 august er med i loppemarked til fordel for Somalia. Aftalen er at
kirken får 5000kr af overskuddet som sendes til dansk flygtningehjælp.
12) Relationer ”ud af huset”
a) Siden sidst. Kortfattet orientering fra eventuel mødedeltagelse ”ud af huset” af MR medlemmer.
b) Møder man kan deltage i – til orientering
Samvirkemøde den 27/5 kl. 16.30 i Foreningernes Hus
IKKE BEHANDLET
13) Evt.

Iab.

