Menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. nov 2018 kl. 17.30 ‐ 19.30
Referent: Jacob
Tilstede:, Niels, Linda, Jacob, Johan, Karen, Bodil, Charlotte
Afbud: Helle, Martin
Frævær under enkelte punkter:
Punkt
1) Indledning

2) Orienteringspunkte
r
Vigtigt siden sidst

Beskrivelse
a) Andagt/sang og
fadervor
b) Spisning
c) Godkendelse af
dagsorden
a) Kirkeværge
b) Kontaktperson
c) Kasserer

Ansvar
Mariann
e

Tid Bemærkninger
C ‐ Dagsorden blev
godkendt med et par
enkelte ekstra
punkter.
A ‐ Det ene af
nødbatterierne til
belysning er gået i
stykker, det skal
skiftes. Der er gang i
en del projekter i
forbindelse med
præsteboligen.
B – I.a.b.
C – Intet ud over de
nedenstående
punkter.

3) Drøftelsespunkter

4) Beslutningspunkter

a) Frivillighedsfest
b) Kvartalsrapporte
n
c) Revisionsprotolat
d) Ansøgning om
leje af lokaler
e) Budget 2019
f) Lys i Gellerup
g) Ny kollektliste

Bodil

A – MR godkender at
der arbejdes videre
med planerne om en
anerkendelsesfest.
Det er vigtigt at det
er MR der er værter
for festen. Personalet
arbejder videre.
B – Blev fremlagt.
Det ser fornuftigt ud.
Vi beder kirkekasser
Vest om en

uddybning af
overblikket.
C‐ Blev godkendt af
MR. Der var ikke
nogen bemærkninger
fra revisor.
D – Nogle dagplejere
vil gerne låne lokaler
til en legestue. Vi
høre til deres
tilknytning til
kirken/sognet – samt
beder personalet om
at overveje det
omfang som vi evt.
vil kunne tilbyde.
E – Gellerup Sogns
Menighedsråd, CVR‐
nr. 58097810, Budget
2019, Endelig budget
afleveret d. 13‐11‐
2018 09:30, blev
godkendt.
F – Ansøgningen blev
godkendt.
G – Listen blev
godkendt, med den
ændring at
Danmission får fire
kollektdag ‐ tages fra:
2 fra GK
nødhjælpsprojekt, 1
fra GK sociale
arbejde og 1 fra
Livsværkstederne.
MR opfordrer til at
listen udvides med
en kort beskrivelse af
de enkelte formål.
5) Kommende
arrangementer




Kirkensfødselsda
g d. 9 juni 2019.
Obs. på dato for
menighedsmøde.



Husk himmelske
dage i Herning d.
30. maj til 2. juni.

6) Evt
7) Evaluering af mødet Opsamling
Referatet læses op – evt.
på storskærm, så alle kan
følge med, udskrives og
underskrives.
Punkter til kommende
dagsorden.
Punkter der venter:
Netværkets fremtid og form samt forventning om deltagelse
Forslag om årlig pulje til projektansættelser
Temapunkt: Menighedsstruktur – skal netværket have et boost
Til drøftelse/beslutning: Punkter i fht. stisystemer, parkeringspladsen mm. Relativt hurtigt.

