Referart fra menighedsrådsmødet tirsdag d. 12. april kl. 17.30 – 20.30
Til stede: Martin, Helle, Niels, Linda, Jacob, Johan, Jesper, Karen, Søren, Bodil
Afbud:, Daniel
Punkt
1) Indledning

2) Regnskab 2015 og
budget 2017

Beskrivelse
a) Andagt
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent
e) Godkendelse af dagsorden
Niels Nielsen fra Kirkekasserer Vest
kommer og guider os igennem regn‐
skabet og budgettet.

Ansvar
Daniel

Tid
17.30

18.00

Bemærkninger
c) Iab.
d) Jacob blev valgt
e) Dangsorden godken‐
des med ændring til kor‐
rekt dato
Gennemgang af regn‐
skab og der blev spurgt
ind til forskellige dele.
Regnskabet blev god‐
kendt. Mrk: Gellerup
Sogns Menighedsråd,
CVR‐nr. 58097810,
Regnskab 2015, Afleve‐
ret d. 12‐04‐2016 16:41
Gennemgang af budget
17, og snak om priorite‐
ringer fremover.

3) Kirkens
fødselsdag

I dagene op til MR‐møde er der mø‐
der med og hos forskellige grupper
som kan have interesse for vores fej‐
ring af 40 års fødselsdagen. Niels
Hviid orienterer og MR vurderer hvil‐
ken retning arrangementet skal ta‐
ges i.

Niels /
Jesper

18.45

Niels gennemgik oplæg
til programmet, i for‐
hold til at koordinere
med alle de andre akti‐
viteter der foregår i om‐
rådet.
Vi starter med gudstje‐
nesten og så invitere vi
til frokost oppe på
fredspladsen bagefter –
med taler og sang mv.

Dato for valget: 13. september 2016
Forløb ind til valget.
Brainstorm på folk der skal opfordres
til at stille op.
MR opfordres til at læse artiklen s.
33 i den nyeste udgave af Menig‐
hedsrådenes Blad. Det forsøges ef‐
tersendt som bilag.
a) Opsamling fra netværksmødet i
november (referat som bilag)
b) Tema for det kommende
netværksmøde (17. maj)

Linda

19.00

Vi snakkede om mulige
kandidater. Alle overve‐
jer mulige kandidater. Vi
tager emnet op på næ‐
ste møde.

Niels

19.10

6) Menighedsråds‐
lokalet

Vi har fået et tilbud fra et arkitekt‐
firma (bilag) på at lave ændringer i
menighedsrådslokalet.
Hvad er processen herfra?
Kan det forestilles at vi selv står for
ændringerne i stedet?

Linda

19.35

7) Livsværkstederne

Vi har modtaget et oplæg til partner‐
skabsaftale
Niels forklarer hvad det går ud på og
kommer med en generel opdatering
om Livsværkstederne.

Niels

19:45

8) Orientering

a)
b)
c)
d)
e)

a) Indledende snak ‐ Vi
arbejder videre med de
gode ideer.
b) Vi arbejder videre
med religionsdialog og
religionsteologi.
Det bud der er kommet
rammer ikke de ideer
som vi har haft. Perso‐
nalet afsøger markedet
for nogen nye der kan
komme med et bud som
matcher vores behov
bedre.
Vi vil gerne indgå et
partnerskabssamtale og
doner 10.000kr om året.
Linda formidler det vi‐
dere til Livsværkste‐
derne.
a) Helle orienterede, og
skal i gang med MUS‐
samtaler.
b) Der skal laves en leje‐
kontrakt på kælderen
med Livsværkstederne.
Linda tjekker op på hvor
langt den er.
c) Iab.
d) Formandsskabet vil
fremover prøve at tage
flere beslutninger, så
der kan frigives tid til
MR møderne.
e) Højt aktivitetsniveau,
mange gode arrange‐
menter – også efter På‐
ske.

4) Menighedsråds‐
valg

5) Netværket

Kontaktperson
Kirkeværge
Kasserer
Formand
Præsterne

19.55

9) Evt.

Andagt næste gang
Orientering til næste højmesse

20.15

Bodil
Martin

