Referat af Menighedsrådsmøde d. 10.06.14
Deltagere: Jacob Rosenkrans, Carl Marcussen, Søren Skyum, Niels Hviid, Karen Huus, Freya Wildt,
Dagsorden for menighedsrådsmødet tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 17 (uddybet)
1) Indledningspunkt
a) Opfølgning fra sidste møde. Bilag: Referat fra MR møde maj 2014
b) Camilla Peulecke er referant.
c) Godkendelse af dagsorden

2) Drøftelsespunkt: Forsøg med kirkekaffe i kirkens indgangsparti i efteråret 2014 – punktet afvikles i
kirkens indgangsparti (B)
Det besluttes at væggen mellem indgangsparti og dåbsrummet fjernes og der bruges 20.000 kroner på
indkøbe inventar til café areal. Væggen gemmes.

Hvad skal til af tiltag for at vi kan begynde forsøget? Fysiske tiltag? Anskaffelser/ bortskaffelser?
Sociale tiltag? Info? Evaluering?

3) MR valg 2014 (B) v. alle
Praktiske foranstaltninger?
PR?
Tiltag for at hverve mulige medlemmer?

4) Personalehåndbog (B)
a) Rygepolitik, alkoholpolitik,
b) udlånspolitik
c) Politik vedr. åbningstider på kirkekontoret på kirkekontoret 1. maj, grundlovsdag, mellem jul og
nytår og evt. andre ”skæve” dage ‐ CP

Bilag: Forslag til ryge og alkoholpolitik udarbejdet af Jacob; udlånspolitik udarbejdet af Torben og Jürgen

5) Økonomi: Godkendelse af kvartalsrapport (B) ‐ JR

6) Netværket (herunder udvalgene) (B)
a) Studietur for netværket til Norge (?) i november 2014 ‐ KEH
b) Studietur til Israel/ Palæstina: Nødhjælpsudvalget foreslår at turen flyttes fra juni til efterårsferien
2015 9. – 18. oktober så flest mulig kan få fri til det.
c) Multikulturel Somaliafestdag i Foreningernes hus 31/8.
Nødhjælpsudvalget er godt involveret og Bit holder løbende møder med lokale somalier og Per Thomsen,
Leder af Foreningernes Hus. Pt. Er Bit på sidelinjen for at støtte op om et cykelsponsorløb – under ledelse
af Folkesundhed ved Hacer Øzcelik. Sundhedskonsulent. Folkesundhed Aarhus og Abdirahman (har ikke lige
hans efternavn.) Fint om kirken kan stille med et par cykelryttere (min Hans kan muligvis godt, en præst
ville være godt og evt. Kaj Laustsen)

7) Relationer ”ud af huset”
a) Brev fra Kirkens Korshær med forskellige tilbud
b) Mail fra Folkekirken og Religionsmødet om nyt læringsnetværk – denne gang om mødet med det
spirituelle landskab i DK
8) Orienteringspunkter:
a) Præsterne
b) Kontaktperson
c) Kirkeværge Jacob Rosenkrans
d)

Formanden

