Referat for menighedsrådsmødet onsdag d. 15. april
Til stede: Karen Huus, Johan Weber, Linda Rohr Pedersen, Søren Skyum, Helle Bæk, Jesper Engel Hansen,
Martin Nørgaard, Jakob Rosenkrands (Skype)
Niels Hviid har ferie
1) Indledningspunkt
a) Andagt v./ Jesper
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent
e) Godkendelse af dagsorden
Punkt 7 udgår
2) Fordybelsespunkt: Troserfaringsudveksling
3) Opsamling/evaluering af visionsweekend
Vi var glade for at være af sted. Vi fremlægger vores ”ide‐bank” til netværksmødet. Martin laver en
fil med ”ide‐bank”en.
4) Budget
Vi startede punktet med en evaluering af mødet med PU om sognebeskrivelserne og ny fordeling af
midler i provstiet.Martin og Linda skriver mail til provst Esben Andersen.
Det fremlagte Budget blev vedtaget.
5) Minikonfirmander
Niels og Karen havde skrevet et par oplæg om vi tog udgangspunkt i. Der bliver 4 ekstra
undervisningshold i næste skoleår. Der bliver brug for hjælp til at aflaste præster og ansatte i de
forøgede arbejdsopgaver. Vi skal aflaste medarbejdere på Baby‐Salmesang. Vi skal også have hjælp ind
over konfirmand‐ eller minikonfirmandundervisning. Vi kunne ansætte en projektmedarbejder, der
allerede er tilknyttet kirken. Vi skal have en oversigt over, hvor mange timer, der skal ansættes for. Vi
skal have det på dagsordnen til juni‐mødet igen. Bit og Karen laver et oplæg
6) Evaluering af kirkekaffe i våbenhuset
Linda og Helle laver en opsamling på evalueringspunkter

8) Netværket
a) Punkter til næste netværksmøde d. 28. april
Et kort oplæg om visionsweekend og medvandrerbegrebet (Martin)
oplæg om den attraktive organisation (Helle)
Troserfaringsudveksling (Niels)
Hvordan bliver vi bedre til at inkludere mennesker i vores fællesskab. Hvordan er det at være ny
(Niels?)

fælles brain‐storm og opsamling
9) Godkendelse af dokumenter til personalehåndbog
b) Sikkerhedspolitik
Godkendt
c) Hjælp til mennesker med psykiske og psykiatriske problemstillinger
Godkendt
7) Orienteringspunkter
o Kontaktperson
o Kirkeværge – møde om belysning med arkitekten
o Kasserer – problemer med KKV – virksomhedsnummer.
o Formand
o Præsterne – Una‐Pernille Djørup (vikar for Niels Hviid) har første gudstjeneste 14. maj. Martin
byder hende velkommen. Jürgen må gerne købe noget kransekage el. lign.
8) Evt.
Johan tager andagten næste gang
Torben skal rette på hjemmesiden med ændringer i menighedsrådet
Menighedsrådsklumme Daniel skriver den
10. maj oprydningsdag
Menighedsrådsmøde 11. august

