Referat menighedsrådsmøde d. 19.08.14.
Afbud: Carl Marcussen og Niels Hviid.
Dagsorden ændres og punkt 7 og 8c gennemgås indledningsvis.
Referent: Camilla Peulecke.
1. Økonomi ved Jacob Rosenkrands.
Kvartalsrapport og budget 2015 gennemgås.
Ved provstisyn er der kommet diverse der skal udbedres de kommende år. Der laves et overblik
over prioritering, som drøftes på et kommende Menighedsrådsvalg.
2. Jacob Rosenkrands orienterer.
Peter Villadsen er ikke længere byggerådgiver på Kirkens bygninger.
Vilhelmsen/Marxen og Bech Jensen er kommende rådgiver på taget i præsteboligen ved
Sivsangervej 7.
3. MR Valg 2014
Camilla Peulecke er formand for Valgbestyrelsen. Jacob Rosenkrands og Daniel Henoch er med i
valgbestyrelsen.
Der er 8 der stiller op til menighedsrådsvalget på nuværende tidspunkt. Der er plads til flere på
valglisten.
Det praktiske omkring menighedsrådsvalget aftaler Camilla Peulecke med Jürgen Shultze og
Torben Kirkegaard.
4. Netværket (herunder udvalgene) (B)
a) Studietur for netværket ændres fra Oslo til Hamburg.
b) Gellerup Kirke støtter næste temamøde i Islamudvalget med forplejning. Forplejning ved 3.
møde tages op til revision efter udgifter ved 2. møde er vurderet.
5. Frivillighedskoordinator
Camilla Peulecke drøfter udkast om udarbejdet af Torben af Torben Kirkegaard i forbindelse med
opgaven som frivillighedskoordinator.

6. Relationer ”ud af huset”
Daniel og Freya tager til evangelisk alliance.
Samvirkes intromøde afholdes d. 9. september.
4. sognssamarbejdesmøde d. 26. august flyttes til senere.
7. Forespørgsler:
Der laves en dispensation for udlån af M1 og M2 til Martin Hornstrup til dåb, da kirkekaffen som
forsøgsordning er flyttet til våbenhuset for en periode. I øvrigt gælder samme regler som ved
bryllupsreception.
Menighedsrådets tilsagn om tilskud til ferielejr ansøgt af Bit Boel er ikke nødvendigt, da pengene
skal tages fra menighedsplejekassen.
Der bevilliges 2000 kroner til Hans Buhl til deltagelse i Danmissions repræsentantskabsmøde som
repræsentant for Gellerup kirke.
8. Orienteringspunkter:
a) Karen Huus orienterer
b) Camilla Peulecke orienterer
9. Eventuelt
Der er foreslået, at vi for fremtiden starter Menighedsrådsmøder kl. 16.30. Niels Hviid sender en
eventuelt forespørgsel herom.

