Referat for menighedsrådsmødet torsdag d. 16. juni kl. 17.30 – 20.30
Bemærk at mødet er flyttet til torsdag.
Afbud meldes til Linda (20 74 61 51 eller rohrpedersen@gmail.com). Vi spiser sammen under mødet.
Tilstede: Søren Skyum, Linda Rohr, Helle Bæk, Daniel Henoch, Johan Weber, Niels Hviid, Karen Huus, Martin
Nørgaard, (Martin Hornstrup pkt.1‐2)
Punkt
1) Indledning

2) Orientering

3) Orientering fra
medarbejder

Beskrivelse
a) Andagt
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d) Valg af referent
‐ Martin Nørgaard
e) Godkendelse af dagsorden
‐ Godkendes, med
ombytning af pkt. 2 og 3.
a) Kontaktperson
b) Kirkeværge
c) Kasserer
d) Formand
e) Præsterne
Martin Lysholm Hornstup kommer
og fortæller om sit arbejde i kirken.

4) Kirkens
fødselsdag

Evaluering

5) APV for
præsterne
(bilag)

Gennemgang af konklusioner fra
præsternes APV

Ansvar
Martin

MLH

Tid

18.50

Der blev orienteret fra
Kontaktperson, Kasse‐
rer, Formand og Præst.

18.10

Martin Hornstrup in‐
formerede om sit arbej‐
de i kirken.
Arrangementet var en
succes, og det lykkedes
at sammenføje fødsels‐
dagen med grundlovsfe‐
sten. Arbejdsprocessen
har været slidsom, pga.
forskellige brud i ar‐
bejdsfordelingen. Der er
stemning for at gentage
arrangementet – det
tages op senere hvor‐
dan og hvorledes.
‐ varmen i kirken er en
stor udfordring. Der skal
muligvis en justering af
ventilationsanlæg til.
Det vil være relevant at
Jürgen tager fat i dette.
‐ belysning i kirken er
mangelfuld.
‐ en af projektørerne i

19.10

Linda

Bemærkninger

17.30

19.20

loftet afgiver en hylende
tone. Der er igangsat et
projekt om forbedring
af lys – men der er tvivl
om, hvor langt det er?
Revisionsprotokollatet og revisorer‐
klæringen fremlægges og behandles.
MR opfordres til at læse bilag igen‐
nem på forhånd.
MR opfordres til at læse bilag igen‐
nem på forhånd.

Daniel

19.35

Kasserer fremlægger
erklæringen.
Regnskabet godkendes.

Daniel

19.50

8) Menighedsråds‐
valg

Dato for valget: 13. september 2016
Forløb ind til valget.

Linda

20.05

9) Evt.

Andagt næste gang
Orientering til næste højmesse
Forslag om at flytte mødet i august
til tirsdag d. 23. På den måde er vi
godt forbi sommerferien og præ‐
sterne har mulighed for at deltage.

Rapporten antyder en
overordnet regnskabs‐
udvikling som ligner det
vanlige. Salget af Siv‐
sanger vej har indflydel‐
se på bevægelsen i
regnskabet, men umid‐
delbart intet negativt.
Rapporten godkendes.
MR taler om mulige
kandidater og infomø‐
det d.20/6.
‐ Næste netværksmøde
afholdes d.15 novem‐
ber. Linda sender in‐
formerende mail til
netværk.
‐ Næste MR‐møde af‐
holdes d.23 august.
(Andagt, Linda)

6) Revision af
årsregnskabet
(bilag)
7) Fremlæggelse af
kvartalsrapport
(bilag)

20.15

