Referat for menighedsrådsmødet tirsdag d. 8. november kl. 17.30 – 19.00
Til stede: Helle Bæk, Martin Nørgaard, Søren Skyum, Daniel Henoch Rasmussen, Niels Hviid, Johan We‐
ber, Linda Rohr, Jesper Engel Hansen
Punkt
1) Indledning

2) Orientering

Beskrivelse
a) Andagt
b) Check in runde
c) Opfølgning fra sidste møde
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Ansvar
Linda

Tid

Bemærkninger

17.30

‐ Vi har fået leveret et
nyt flygel!
‐ Referent: Niels

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Kontaktperson
Kirkeværge
Kasserer
Formand
Præsterne

17.55

Kirkeværge: Vigtige op‐
gaver ifht. ny kirke‐
værge:
‐ affaldsskur
‐ rumdeler til salmebø‐
ger
‐ ”røgafskærmning”
‐ gulv på Hejrebakken
‐ stern på Hejrebakken
‐ skab til computer i kir‐
kerum
‐ lyssætning i kirkerum
‐ aftale omkring have‐
hold på Hejrebakken
‐ hvad skal der ske med
720.000 som vi fik til tag
på Sivsangervej?
(og så er der sikkert
flere ting i synsprotokol‐
lerne)
Nyt fra præsterne:
‐ møde den 23. novem‐
ber kl. 16.30 i Brabrand
Sognegård vedr. grund‐
lovsdag – Niels deltager.

3) Julehjælp
(bilag)

MR skal beslutte om støttebeløbets
størrelse til årets julehjælp skal sæt‐
tes op, samt om MR vil dække en
eventuel difference mellem støtten

Linda

18.10

MR beslutter at sætte
støttebeløbet til det
samme, som De Samvir‐
kendes Menighedsplejer

fra De Samvirkende Menighedsplejer
og de faktiske omkostninger.

4) Medvandring og
menighedstavle
(bilag)

Efter menighedsrådets snak om tav‐
ler og informationsfolderne i kirken
har medarbejderne også behandlet
punktet på et fællesmøde. Deres for‐
slag skal behandles af MR.

Linda

18.20

5) Henvendelser
(bilag)

a) Indkøb af nyt kamera

Linda

18.40

6) Evt.

Orientering til næste højmesse

18.50

anbefaler og MR dæk‐
ker en eventuel diffe‐
rence mellem støttebe‐
løbet fra De Samvir‐
kende Menighedsplejer
og de faktiske udgifter
MR beslutter at Torben
og Jürgen udfører æn‐
dringerne i deres forslag
som forsøgsordning,
dog med det forbehold
at opslagstavlen og
whiteboardet der be‐
nyttes til undervisning
bliver hængende i
M1+M2. Der opfordres
til at de hænger samlet.
Den store interne tavle i
kirkens underetage skal
der udarbejdes et for‐
slag til et grafisk layout
til. MRs forslag til ar‐
bejdsgruppe er Jo‐
hanne, Torben, Johan
og evt. Lise Hedevang.
MR ser dette som en
langsigtet proces til at
finde det rigtige udtryk
og strategi for kirkens
PR og kommunikation.
Menighedsrådet bevil‐
ger at købe et nyt ka‐
mera tilsvarende til det i
ansøgningen. Dog er det
vigtigt at det købes til
den billigste pris.

