Dagsorden for menighedsrådsmødet tirsdag d. 12. januar kl. 17.30 – 20.30
Afbud meldes til Linda (20 74 61 51 eller rohrpedersen@gmail.com)
Til stede: Linda Rohr; Johan Weber; Søren Skyum; Niels Hviid, Bodil Madsen, Helle Bæk, Martin Nørgaard
og Karen Huus(referent).
Fraværende med afbud: Jacob Rosenkrans, Daniel Henoch Rasmussen, Jesper Meinby

Punkt
1) Indledning

Beskrivelse
a) Andagt
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent
e) Godkendelse af dagsorden.
Status og diskussionspunkt her‐
under:
 Travlhed i december
 Vikarer
 Proaktivitet

Ansvar
Karen

Helle /
Linda

17.55

3) Helhedsplan

Opdatering om status og evt.
diskussion

Johan

18.45

4) Opsamling på
2015

Hvordan synes vi, at vores før‐
ste år er gået? Refleksion over
hvad der kan gøres anderledes
fremover.

Linda

19.05

5) Opgaver i 2016

a) Kirkens fødselsdag
b) Menighedsrådsvalg
c) Studietur

Linda

19.40

2) Medarbejder‐
trivsel

Tid
17.30

Bemærkninger
d) Karen Huus
e) Godkendt

Helle (Kontaktperson) oriente‐
rede.
MR samtalede om, hvordan vi
takler decembertravlhed m.m.
MR beder medarbejderne tale
om hvordan der restitueres ef‐
ter travle perioder.
Vikar for kirketjener: Samtaler
er i gang.
Vikar på kirkekontor: Fast af‐
løsning er fundet.
Arbejdsgruppen holdt møde
11. januar. Der arbejdes under
overskriften: Kirken ‐ en del af
helhedsplanen.
Vi vil arbejde for at bevare
fredspladsen som et torv.
Arbejdsgruppen arbejder på
sagen.
MR gjorde status.
Vi vil gerne styrke fokus på
”medvandring”, i alt hvad vi la‐
ver skal vi have visionen foran
os. Det skal fortsat være
spændende og givende ar‐
bejde. Vi vil gerne også have
fælles input og inspiration til
arbejdet i kirken.
a) Niels fremlagde brainstorm
over kirkens fødselsdag.
b) april, maj, juni: Fast pkt på
dagsorden, valgbestyrelse skal
udpeges.
c) Udvalg: Helle og Bodil, kan
ligge f.eks. i marts 2017.

6) Orientering

a)
a)
b)
c)
d)

Kontaktperson
Kirkeværge
Kasserer
Formand
Præsterne

7) Evt.

a) Kirkedage 2016, dato & tema
b) Andagt næste gang
c) Orientering til næste høj‐
messe

20.00

c) Torben Kirkegaard og Jo‐
hanne Nørtoft spørges om
hvordan de ser provstiets
kommunikationsprojekts med‐
arbejder kan bruges (når der
er sat navn på).

20.15

a) punkt til næste møde
b) Bodil
c) Linda, evt. Helle

