Referat for menighedsrådsmødet tirsdag d. 12. maj kl. 18.30 – 21.30
Til stede: Linda Rohr,
Ikke til stede: Søren Skyum, Jesper Engel Hansen,
1) Indledningspunkt
a) Andagt v./ Johan
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent
e) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af kvartalsrapport (bilag)
3) Fastlæggelse af datoer for Menighedsrådsmøder i efteråret
Forslag: Bibeholdelse af 2. tirsdag i måneden kl. 18.30‐21.30 med fællesspisning fra kl. 18.00
Dermed er de foreslåede datoer: 11. august (blev vedtaget sidste ved MR møde), 8. september, 6.
oktober (rykket pga. efterårsferie), 10. november og 8. december.
4) Lukket punkt
5) Evaluering af kirkekaffe i våbenhuset
6) Netværket
Opsamling fra netværksmødet
o Synlighed
‐ Både synlighed omkring, hvilke grupper og udvalg, vi har, hvem er tovholdere osv.
‐ Også synlighed omkring, når nogen går ud eller kommer ind i MR, eller nogen holder barsel
eller bliver sygemeldt osv.
o Opslagstavle
o Fredens Hus
7) Brug af Mobilepay/Swipp til betaling af koncert‐entré, fællesspisning, kollekt osv.
8) Kirkens 40 års fødselsdag i 2016
o Salme

o Taler

o Status

9) MUS‐samtaler (Lukket punkt)
Helle er interesseret i at vide om nogle har input til når hun skal holde MUS samtaler med
medarbejderne.

10) Henvendelser
o Bit spørger om Menighedsrådet har noget principielt imod at vi evt. lukker op for at tage en
håndfuld med på Menighedsrejsen til Israel/Palæstina i efterårsferien fra en anden kirke. Hun
foreslår f.eks. at kontakte Hanne Jul Jacobsen, Præst i Møllevangs Kirken for at høre om hun kunne
have ideer til enkelt personer i deres menighed, der ville have glæde af at være med på en sådan
tur. Alternativet er, at vi måske bliver nødt til at aflyse, da vi nu kun er 12 og vi skal op på 18‐20
personer.

o Jesper anmoder om renovering af den automatiske klokkeringning da den er gået i stykker. Han har
fundet et tidligere tilbud fra 2014 hvor prisen er ca. 16.000 k. og det formodes at prisen stadig er i
det leje.

o Syng Nyt har sendt en ansøgning om støtte til etableringen af en salmedatabase på nettet. (Bilag)

o Et par unge har henvendt sig om at få lov til at lave en klub i kirken. Karen informerer.

11) Orienteringspunkter
o Kontaktperson
o Kirkeværge
o Kasserer
o Formand
o Præsterne
12) Evt.
Andagt næste gang:

