Referat fra menighedsrådsmøde d. 21. januar 2014
1. Indledningspunkt
B. Intet at bemærke fra sidste møde.
C. Camilla Peulecke er referent
d) Dagsorden godkendt. Punkt 8 og punkt 5 blev gennemgået før de øvrige punkter.
Jacob Rosenkrantz har ikke deltaget i punkterne efter punkt 5
Freya W. Nørvig og Karen Huus har ikke været til stede under punkterne, 4 og 6.
Daniel Henoch har ikke været til stede under punkterne 7, 9, 11, 12 og 13.
Niels Hviid har ikke deltaget i punkterne 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.
2. Lokal kirkeudvikling
Punktet drøftes på MR møde i februar ved Karen Huus og Daniel Henoch .
3.

Sognelejr eller Gellerup kirkedage
Det besluttes at der i 2014 afholdes kirkedage. Sognelejr aflyses derfor i 2014.

4. Orienteringspunkter
a) Niels Hviid orienterer
b) Kontaktperson, Camilla Peulecke orienterer.
Vedr. forespørgsel fra provsten om inklusion af konfirmander med særlige behov,
kontakter Camilla Peulecke provsten.
c) Camilla orienteret på vegne af kirkeværge Jacob Rosenkrantz
d) Karen Frendø Ebbesen orienterer
5. Orientering fra lønforhandling med KFE og CP
a)Drøftelse vedrørende lønforhandling
b)Koristernes løn er drøftet.
6. Indkomne ansøgninger
I tilfælde at Århus kommune giver skriftligt afslag, tildeles lommepenge fra Gellerup Kirkes
sociale midler på beløb kroner 2300,‐.
7. Netværket
a) På netværksmødet drøftes studietur og temaet hertil.
b) Karen F. Ebbesen har orienteret om netværksaften.
c) Nødhjælpsudvalget har en forespørgsel om en studietur til Palæstina. Menighedsrådet ser
frem til at høre nærmere.
8. Kommunikation vedr. MR møder på hjemmeside v. JR

Det besluttes at dagsorden og referat fra Menighedsrådsmøde lægges på hjemmesiden til.
offentliggørelse fra dags dato.
9. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
Søren Skyum orienterer om sogneindsamling. Der er sogneindsamling til Etiopien d. 9. marts
10. Evangelisk alliance bedeuge
Punktet udsættes til næste MR møde.
11. Udlån af lokaler
Der skal udarbejdes udlånspolitik. Udkast til politikken drøftes på personalemøde.
12. Relation ud af huset
a) Intet at bemærke.
b) Møder man kan deltage i
a. Søren Skyum og Karen F. Ebbesen deltager i 4 sognssamarbejde d. 28. januar
Karen F. Ebbesen orienterer om møder jf. dagsorden.
13. Eventuelt
Der opfordres til at deltage i menighedmøde d. 16. marts.

