Referart fra menighedsrådsmødet tirsdag d. 8. december kl. 17.30 – 19.00
Til stede: Martin, Helle, Niels, Linda, Jacob, Johan, Jesper, Karen
Afbud: Søren, Daniel
Punkt
1) Indledning

2) Helhedsplanen

3) Godkendelse af
investering i
forbedring af
elforbrug på
ventilationsanlæg
(bilag)

Beskrivelse
a) Andagt
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent
e) Godkendelse af dagsorden
Diskussionspunkt

Vi har tidligere godkendt investering
i energiforbedring af vores varme
anlæg og ventilations anlæg. Nu har
vi fået det sidste tilbud på hvad det
vil koste at forbedre strømforbruget
på vores ventilationssystem. Prisen
er 62.500 kr. plus moms (78.125 inkl.
moms).
Ved investeringen vil vi gå fra at

Ansvar
Karen

Tid

Niels

17.50

17.30

18.10

Bemærkninger
c) intet at bemærke
d) Jacob
e) Godkendt

Vi skal kæmpe for et
byrum/torvedannelse.
Vi ser på to løsninger for
at skubbe på processen.
1. Tager fat i vores
rådgiver og høre hvad
der skal til for at
vedkommende driver
processen.
2. Finde en
arkitektstuderende der
kan køre processen.
Johan tager kontakt til
vores rådgiver.
Økonomi afklares i en
mail der sendes rundt til
MR og godkendes hvis
alle siger ok.
Arbejdsgruppen har
kompetencer til at tage
beslutninger for hele
MR (ud over
økonomien).
Jesper fremlage
tilbuddet – og der vil
være store besparelser
på strømmen – efter 1,8
år er systemet tilbage
betalt.
Godkendt.

4) Konstituering

5) Datoer for
menighedsråds‐
møder næste år
6) Henvendelser
(bilag)

7) Orientering

8) Evt.

bruge 25.142 kwh om året til kun at
bruge 4.019 kwh, så en besparelse
på 21.123 kwh årligt eller 43.566 kr.
årligt. Investeringen på de 78.125 kr.
vil derfor være tjent hjem på 1,8 år.
Forslag:
Formand: Linda Rohr Pedersen
Næstformand: Martin Bruun
Nørgaard
Kontaktperson: Helle Louise Bæk
Kasserer: Daniel Henoch Rasmussen
Kirkeværge: Jesper Engel Hansen
Forslag:
12/1 – 9/2 – 8/3 – 12/4 – 10/5 –
14/6 – 16/8 – 13/9 – 11/10 – 8/11 –
13/12
a) Ansøgning om tilskud til
aktiviteter for børn og unge
b) Udlån af kælderlokaler (ansøgning
som skal officielt godkendes)

Linda

18.20

Tegningsberettigende:
Linda og Daniel.

Linda

18.30

Datoer er godkendt.

18.40

a) Vi yder tilskud på
500kr. Torben formidler
pengene.
b) Der laves en kontrakt
med vilkår mv. med
rådgivning fra en
advokat.
a) Der laves
stillingsopslag på en
studentermedhjælper
som skal hjælpe
kirketjeneren mere fast.
b) Sivsangervej er nu
endeligt solgt til
overtagelse 1/1.
c) iab.
d) iab.
e) Fuld gang i juleriet,
planlægningen har
været rigtig god, så det
forløber indtil videre
rigtigt fint. Der er sendt
invitation ud til mini‐
konfirmander.
Karen
Martin

Kontaktperson
Kirkeværge
Kasserer
Formand
Præsterne

18.45

Andagt næste gang
Orientering til næste højmesse

18.55

a)
b)
c)
d)
e)

Alle blev valgt.
Tillykke!

