Referat for menighedsrådsmødet tirsdag d. 9. februar kl. 17.30 – 20.30
Afbud meldes til Linda (20 74 61 51 eller rohrpedersen@gmail.com)
Tilstede: Søren Skyum; Daniel Henoch Rasmussen; Linda Rohr; Jesper Engel Hansen; Martin Nørgaard;
Niels Hviid; Helle Bæk; Bodil Madsen; Johan Weber; Jacob Rosenkrans (på skype); Karen Huus
Punkt
1) Indledning

2) Kirkedage 2016

3) Kirkens fødselsdag

4)

Beslutning
a) Andagt
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent: Martin
e) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
a) Dato: d.17-18 september
b) Tema: MR kommer med forslag, men lader
medarbejderne afgøre endeligt.
Dagen skal vise hvad GK er nu, og ikke kun hvad den
har været.
Gudstjeneste kl.10, med efterfølgende frokost og
fødselsdagsfejring.

Helhedsplan

Ansvar
Bodil

Tid
17.30

18.00

Niels /
Jesper

18.20

Linda

18.30

a) Opdatering:
Grundene omkring ’Fredspladsen’ bliver udstykket til
detail.
b)
Den arkitektstuderende vi har ønsket som projektansat er interesseret.
Vi vil gerne, at vedkommende deltager allerede nu,
og får føling med/indtryk af hvad GK er, kan og vil.
Vi vil gerne visualisere vores idéer oppe på pladsen,
fx med bannere, og skilte. En folder til menigheden,
omhandlende vores helhedsplansarbejde er også en
mulighed.

5) Kommunikationsprojekt
6) Godkendelse af
revisions-protokollat
(bilag)
7) Godkendelse af
Årsregnskab 2014
(bilag)
8) Netværket

Projektet indeholder en kommunikationsmedarbejders arbejde i sognet, bredt formuleret, i to uger.
Godkendt.

18:45

Provstiudvalget har nu godkendt årsregnskabet for
2014. MR skal også godkende det. Godkendt.

19.10

a) Tema for det kommende netværksmøde:

19.00

Niels

19.20

9) Henvendelser
(bilag)

”Gudstjenesteudvikling” – vi vil gerne give
højmessens liturgi et eftersyn. Der ønskes et
menighedsengagement til dette arbejde.
b) Dato for næste netværksmøde: d.17 maj.
a)Medarbejders lån af menighedslokaler:
Fastansatte må låne menighedslokaler til private
fester.
Vi henviser til retningslinjer for udlån/udlejning
af kirkens lokaler.

Linda

19:40

b)Støtte til multibane: Niels arbejder videre med
sagen.
c)Brugerbetaling til Folkekirkens Feriehjælp:
Godkendt.
d)Udlån af lokaler til mindesamvær til Hasle
Kirke: Godkendt – såfremt der er ledigt, og det
kan gå op med medarbejdere. Samme vilkår som
GK arrangementer.
Helle orienterer medarbejdere.

10) Orientering

11) Evt.

e)Støtte til volontør: Ikke godkendt. I sådanne
tilfælde giver vi kun støtte til folk med tilknytning
til sognet. Linda svarer.
a) Kontaktperson
b) Kirkeværge
c) Kasserer
d) Formand
e) Præsterne
Andagt næste gang: Fastetidsmeditation kl.17-17.25.
Orientering til næste højmesse: Helle

20.00

20.15

