Referart for menighedsrådsmødet tirsdag d. 13. september kl. 17.30 – 19.10
Deltagere: Jacob, Daniel, Niels, Martin, Jesper, Linda, Søren, Karen, Helle, Johan,

Punkt
1) Indledning

Beskrivelse
a) Check in runde
b) Opfølgning fra sidste møde
Iab.
c) Valg af referent
Jacob Rosenkrans Bøgh
d) Godkendelse af dagsorden
Iab.
2) Orientering
a) Kontaktperson
Vi har pt. en 3K praktikant
(Mogens)
b) Kirkeværge
Iab.
c) Kasserer
Der er sendt en ansøgning til PU
om at bruge 50k af vores ikke
forbrugte midler (givet tidligere
til vinduer) til et nyt flygel.
d) Formand
Deltog i ekstraordinær
budgetsamråd.
Sognene i provstiet diskutere hvor‐
dan der kan findes fælles løsninger
for feriedækning på kirkekontorene.
Der afholdes et møde hvor kontakt‐
personer/formand aftaler næste
skridt. Vi bakker op om at deltage i
et sådan møde.
e) Præsterne
Kirkedage: Der er mange
tilmeldte, men der kan godt være
flere om formiddagen – så
opfordre endelig alle om at
deltage.
3) Forslag til frivillige MR skal komme med forslag til frivil‐
som kan varetage lige som kan være med i bestyrelsen
Gellerup Kirkes
i Livsværkstederne og Beredskabet i
engagement i
Gellerup
foreninger
Vi er på jagt efter repræsentanter til

Ansvar

Tid
17.30

17.50

18.10

Bemærkninger

4) Fredspladsen

5) Valg
6) Evt.

bestyrelsen, der er ca. 4 møder om
året. Vi skal helst finde 2 personer.
Vi arbejder videre med de navne der
kom frem.
MR skal beslutte om vi bruge nogle
penge på at lave nogle skitsetegnin‐
ger, som kan generere drømme og
samtaler om Fredspladsen inden der
udarbejdes en lokalplan.
Vi beder arkitekten om et tilbud på
skitsering af fredstorvet i en version
2.0 – Bolden ligger hos helheds‐
plansudvalget.
Linda orientererede om processen.
Studietur for netværk, MR og ansatte
ligger 2 til 5 marts.
Andagt næste gang
Daniel
Orientering til næste højmesse
Linda

18.30

Linda

18.45
18.55

