Dagsorden for menighedsrådsmødet tirsdag d. 23. august kl. 17.30 – 20.30
Afbud meldes til Linda (20 74 61 51 eller rohrpedersen@gmail.com). Vi spiser sammen under mødet.
Punkt
1) Indledning

2) Orientering

Beskrivelse
a) Andagt
b) Check in runde
c) Opfølgning fra
sidste møde
d) Valg af
referent
e) Godkendelse
af dagsorden
a) Kontaktperso
n
b) Kirkeværge
c) Kasserer
d) Formand
e) Præsterne

Ansvar
Linda

Tid
17.30

18.00

Bemærkninger
Intet at bemærke

a) Helle orienterede
b) ‐ Der har været en rotte i huset. Der er desin‐
ficeret/ rengjort, rotten er død, der bliver sat
rotteklapper i toiletter samt taget andre tiltag.
‐ Jürgen har købt reolsystem til kælderen.
‐ Der har været regnvand i kælderen – en
pumpe stod af
‐ Jürgen har behov for ny placering til skralde‐
containeren. Jesper og Jürgen arbejder videre.
c) Intet at bemærke
d) Der er indkaldt til ekstraordinært budget‐
samråd den 1/9 vedr. en ekstra pulje i provstiet
til diakonale projekter på tværs af sogne i prov‐
stiet. Samt snak om muligt fælles kirkekontor.
e) ‐ Fredsplads. ”Det tredje rum”. NH: Skal vi
bruge nogle penge på at lave nogle skitseteg‐
ninger, som kan generere drømme og samtaler
om Fredspladsen? Vi tager det på til et kom‐
mende møde
‐ Ansøgning fra Johanne Moesby Vincenti om
”Kirke, sang og sæbebobler”. MR kan ikke fi‐
nansiere en del af lønnen. I første omgang et
halvt års forsøgsperiode. Ét forløb ad 8 gange,
men MR ønsker ikke at binde sig. Ikke decem‐
ber. Vi skal ikke være ”profilkirke”, men en
mangfoldig kirke. NH svarer Johanne.
‐ Livsværkstederne. Vi skal have fundet 2 re‐
præsentanter. Skal på en kommende dagsor‐
den.
‐ Vi mangler stadig en kontrakt m LV vedr. kæl‐
deren.

3) Godkendels
e af
kvartalsrapp
ort og
aflevering af
Årsbudget
2017

4) Kirkedage

Fastlæggelse af
MRs roller

5) Beredskabet
i Gellerup

Der skal tages stil‐
ling til Gellerup
Kirkes grad af in‐
volvering i bered‐
skabet.
Det er nu muligt
at trække infor‐
mationer om hhv.
nyligt tilflyttede i
sognet og ny‐
bagte forældre.
Dette giver os
mulighed for at
være mere opsø‐
gende overfor
disse målgrupper.
Spørgsmålet er
nu bare i hvilken
grad vi skal be‐
nytte os af denne
mulighed.

6) Kontakt til
nytilflyttede
/ nybagte
forældre i
sognet
(bilag)

7) Menighedsr
åds‐valg

Daniel

18.20

Linda

18.40

18.50

Linda

‐ Frivillighedspolitikken er offentlig, og skal læg‐
ges på hjemmesiden.
Daniel gennemgik kvartalsrapporten. Overskud
til dato på ca. 56.000, men vi forventer traditio‐
nelt flere udgifter i 4. kvartal.
‐ Provstiudvalget skal lave et mødereferat, hvor
de anmoder om at få de 200.000 fra tagrenove‐
ring på Sivsangervej tilbageført. Jesper kontak‐
ter.
‐ VI har stadig penge tilbage vedr. vinduesreno‐
vering.
Årsbudget 2017:
Menighedsrådet godkender årsbudgettet for
2017
Gellerup Sogns Menighedsråd, CVR‐nr.
58097810, Budget 2017, Bidrag budget afleve‐
ret d. 17‐08‐2016 12.20.
Opgaver for MR:
‐ Check‐in: Johan (sm m Torben)
‐ Værter v. mad, velkommen om lørdagen og
tak om søndagen: Linda og Helle
‐ PR for kirkedage: Kunne vi få en mail med pro‐
grammet sendt ud, som vi kan videresende?
MR bakker op om vores deltagelse, gerne med
en frivillig eller flere. Vi tænker over hvem til
næste møde, og medarbejderne drøfter det in‐
ternt.

19.10

‐ indsats i forhold til nyfødte: sende ”noget kir‐
keligt” (Vestrebro provsti har lavet en CD m
Chrish Mihn Doky), samt info om vores tilbud til
børnefamilier. Folder – ”hvorfor skal vi få vores
barn døbt?”.
Niels og Karen tager det på et præstemøde.
‐ nytilflyttede? Johan vil gerne formulere noget
til nye studerende!
‐ brev til alle i en bestemt aldersgruppe – f.eks.
kommende mini‐konfirmander?
Punktet kommer på et kommende møde.

19.30

‐ MR orienterer om valget på søndag i gudstje‐
nesten.

8) Henvendels
er (bilag)

a) Nyt flygel til
kirkerummet
b) FolkekirkeSam
virket

19.50

9) Evt.

Andagt næste
gang
Orientering til
næste højmesse

20.15

‐ Ordstyrer på aftenen? Johan kontakter.
‐ Der bliver ikke udsendt lister over valgbare.
Hvad gør vi? Kan vi printe lister over dem, der
har løst sognebånd, og så tro på at dem, som
bor i sognet er medlemmer af folkekirken? Vi
beder Torben om at printe.
‐ Hvad sker der, hvis vi får valgt én ind, som ikke
er valgbar? Er det kun vedkommendes valg,
som annuleres – eller er det hele valget, som
skal gå om?? Vi beder Torben om at undersøge.
a) Vi søger Sallings fond. Vi beslutter at vi finder
50.000,‐ i indeværende år, hvis vi får positivt
svar fra Sallings fond. Daniel undersøger, om vi
kan bruge anlægsmidler.
b) Vi beslutter at giver 2500,‐ til FolkekirkeSam‐
virket. Vi spørger Torben om at formidle støt‐
ten.
Andagt: En af præsterne står for en aftenan‐
dagt.
Orientering til højmessen: Daniel (husk at sige
det med, at det er fælles ansvar at finde kandi‐
dater til menighedsrådsvalget som er den 13.
september kl. 19.30).

