Referat for menighedsrådsmøde d. 11. marts 2014.
Karen Huus deltog ikke fra og med punkt 3.
1e) Dagsorden er godkendt.
Punkt 5 bliver behandlet efter punkt 1. Godkendelse af regnskab for 2103.
Lene Lee Andersen gennemgår kirkens regnskab for 2013. Godkendelse af regnskab for 2013,
mærket er Gellerup Sogns menighedsråd cvr. 58097810, Regnskab 2013, afleveret d. 5. marts
2014 11:38.
2) Inspiration/ tema: (B): Ledelse i kirken v. CP
Camilla introducerede tanker omkring ledelse i kirken på længere sigt.
a) Vi kan fortsætte med en kontaktperson fra MR
b) Vi kan ansætte én til daglig ledelse og samtidig have en valgt kontaktperson i MR
c) Vi kan ansætte én daglig ledelse, som både har personaleansvar og den visionære ledelse
af kirken, samt sektretærfunktion for MR
Er der andre ”kombi‐løsninger”, hvor flere personer deler opgaverne?
Vi diskuterede de mulige løsninger, og vi har vedtaget, at vi pt. arbejder videre med en valgt
kontaktperson fra MR.
MR overvejer løbende, om man kan tage andre tiltag.
3) Drøftelse af udkast til handlingsplan.
Forslag til handleplan for 2014 og 2015 er gennemgået. Handleplanen revideres og sendes til
medarbejderne. Planen gennemgåes på et personalemøde.
4) Forberedelse til Menighedsmøde d. 16. marts.
Karen Frendø og Camilla Peulecke er forhindret i at deltage i Menighedsmøde. Resten af
Menighedsmøde deltager. Der serveres sandwiches og sodavand til Menighedsmøde.
6) Facebook strategi.
Facebookstrategien drøftes. Informationsudvalget bedes overveje timeforbrug for de 4
kommunikationsmidler. Vi drøfter en revideret facebook strategi ved næste Menighedsrådsmøde.
7) Godkendelse af trivselspolitik.

Trivselspolitikken godkendes.
8) Opfølgning af APV for sognepræst Niels Hviid.
Karen Frendø melder tilbage til provsten.
Jacob arbejder videre med punkterne fra APV.
9) Orienteringspunkter.
a) Niels Hviid orienterer
b) Kontaktperson Camilla Peulecke orienterer
c) Kirkeværge Jacob Rosenkrans orienterer
d) Formand Karen Frendø Ebbesen orienterer
10) Indkomne ansøgninger
Vi imødekommer ansøgningen om Karen F. Ebbesen udtrædelse af MR ved udgangen af april, og vi
laver en ny konstituering i april.
11) Netværket
Ansøgningen om Israel/Palæstina studietur drøftes til næste Menighedsrådsmøde.
Næste netværksmøde kommer til at omhandle Gellerup Kirkedage.
Daniel orienterer om medlemskab i Evangelisk alliance.
12) Relationer ud af huset.
a) Intet nyt
b) Karen Frendø Ebbesen opfordrer til at deltage i arrangementer ud af huset, som fremgår af
dagsordenen.
13) Evt.
Drøftelse af næste dagsorden.

