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Tilstede
Camilla Peulicke, Niels Hviid, Karen Huus, Karen Frendø Ebbesen, Daniel Henoch, Jacob
Rosenkrans, Søren Skyum, Carl Marcussen, Freya Wildt Nørrevig, Lene Lee Andersen (pkt. 2).
Jacob Rosenkrans måtte forlade mødet efter pkt. 3.
Karen Huus ikke tilstede pkt. 4 – 6.

2. Budget 2015
Budget gennemgået.
(Budget til) ekstra arbejdskraft overvejes.
Anlægsønske: Der søges om 200.000 til vinduer i kirkerummet.

3. Inspiration/tema: Konstituering
Niels Hviid valgt som ny formand.
Daniel Henoch fortsætter som næstformand.
Jacob Rosenkrans fortsætter som kasserer og kirkeværge.
Camilla Peulicke fortsætter som kontaktperson.
Konstitueringen omfatter også en omfordeling af arbejdsopgaver, også for NH. Det er en
udtrykkelig aftale, at NH kun er formand frem til konstituering af det nye menighedsråd.

4. Handlingsplan
Vi vil sende udkast til handlingsplanen ud i netværket og se, hvor folk vil engagere sig. Hvis der er
nogen af punkterne, der ikke har interesse, må de droppes.
Carl, Jürgen og Jacob er i ombygnings- og skurudvalget.
Planen sendes rundt; MR-medlemmer noterer sig på det, de gerne vil arbejde med. Medarbejdernes
navne noteres med på planen – CP tager det med.

Sendes i sidste ende til Torben, der sammenfatter. Præsenteres på netværksaftenen.

5. Facebookstrategi
Godkendt. Stor ros til udvalget for godt arbejde.

6. Opfølgning fra menighedsmøde
Daniel orienterede om menighedsmødet. Herefter blev der besluttet:
Mulighed for, at gudstjenestegrupperne kan forslå tekster til lysavisen, gives videre; NH reviderer
skemaet. Præstens navn tages af lysavisen – MR ønsker ikke, at præstens navn indgår i lysavisen.
CP snakker med ansvarlig medarbejder.

7. Helhedsplanen
NH orienterer om helhedsplanen.
Per Frølund kommer gerne ud og fortæller om helhedsplanen.

8. Drøftelse af vagtordning
Vagtordningen drøftet. Vi er glade for den måde, ordningen fungerer, og fortsætter med denne. Det
er nødvendigt, at vi har vagter.

9. MR‐valg 2014
Nedsættelse af valgbestyrelse skal på som beslutningspunkt til næste møde.
En positiv opfordring/invitation sendes ud igennem div. medier (kirkeblad, Facebook, mm.).
Evt. samarbejde med sogne omkring os med samme valgordning, f. eks. Møllevang, ang.
annoncering mm. – NH skriver til relevante sogne.
Der tages kontakt til individer og grupper, der bruger kirken, der opfordres til at stille op.
Vi skal gerne have et billede af, hvem der stiller op (medlemmer + suppleanter) inden valgmødet.

10. Planlægning af MR‐mødedatoer for august – november 2014.
19. august
2. september (med mulighed for aflysning, hvis der ikke er vigtige punkter at tage op.)
7. oktober
18. november: Først for det gamle MR, derefter konstituering af det nye MR.

9. december.

11. Personalehåndbog
Personalehåndbog udfærdiges løbende, og tages ligeledes løbende op til godkendelse.
Revision; bestemt tidspunkt (med mindre der er noget presserende). Juni måned.
Der arbejdes videre med personalehåndbogen.

12. Orienteringspunkter
A) Præsterne (NH og KH) orienterer.
B) Kontaktperson (CP) orienterer.
C) Kirkeværge (JR) ikke længere tilstede.
D) Formand (KFE) orienterer.

13. Indkomne ansøgninger
Ingen ansøgninger modtaget.

14. Netværket (herunder udvalgene)
NH orienterer.

15. Forslag om studietur
Vi vil gerne bakke op om turen under de betingelser, at Bit bruger arbejdstid og en frivillig får
betalt billetten og tager teten som medleder.

16. Kollektlisten
KH orienterer.
Godkendt med den rettelse, at vi samler ind til Brødremenigheden d. 18. maj og Gellerup Kirkes
Nødhjælpsprojekt d. 11. maj.

17. Relationer ud af huset
Orientering over mail.

