Menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 17.30 ‐ 20.30
Ved afbud kontakt Linda (rohrpedersen@gmail.com)
Afbud: Karen, Martin, Marianne, Jakob.
Referent: Bodil
Vi starter mødet med besøg af Peter Frost Møller, Per Frølund, Pia Katballe og Esben Thusgaard i
første del af mødet fra 17.30‐19.00. De skal fortælle om planerne for byggeriet på kirkens
parkeringsplads. Der bliver herunder nogle ting, vi skal skal tage stilling til, og vi får muligvis brug
for at diskutere lidt forskelligt, når vore gæster er gået. De spiser sammen med os.
Vi skal herefter i fællesskab prioritere følgende punkter på dagsordenen, da det ikke er sikkert, vi
når det hele.
Punkt
1) Indledning
2) Orienteringspunkte
r
Vigtigt siden sidst

Beskrivelse

Ansva
r

Godkendelse af
dagsorden
a) Kontaktperson

a) Gennemgang af brev
fra kirkeværge vedr.
kirkesyn
‐ I hvilken
rækkefølge og
hvornår – vi skal
prioritere.

Bemærkninger

GK får 5000 kr. som
kompensation for
kirkepraktikken. MR
beslutter, at pengene
denne gang skal indgå
i en pulje som
personalepleje.

b) Præsterne

3) Drøftelsespunkter

Ti
d

Linda

Der er kommet svar
tilbage fra biskoppen i
fht. ny liturgi. Det er
et klart GO. Der er
lavet en strategi for
gennemførelsen,
formentlig i april eller
4. søndag efter påske.
Stensagerskolen
flytter til
Ellekærskolen.
Bilag 3a ‐ 1 og 2
Vi godkender
forslaget om at
tilbageføre farver på
træværker i kirken til
de originale farver
samt ombinde
salmebøger i farve,
der passer til

træværket.
Sidstnævnte haster
dog ikke. Til sidst skal
lyde en stor tak til
Poul for et flot stykke
arbejde.
Johan undersøger til
næste møde, hvor
meget vi har
budgetteret med.
Senere på foråret
inviteres kirkeværge
Poul med til MR‐
møde.

b) EU's
persondataforordnin
g

c) Lockout – hvad gør
vi?

Niels

Bilag 3b. Torben har
sat sig ind i sagerne
og markeret med
rødt, hvad vi skal
være særligt
opmærksomme på.
Punktet udskydes til
april.
3c – Linda undersøger
om begravelser og
Stensagerkonfirmatio
n hører under
nødberedskabet. MR
har besluttet at
Torben skal være på
arbejde og holde
kirkekontoret åbent,
såfremt der er andre i
huset.
Man må ikke udføre
konfliktramt arbejde,
men som frivillig må
man gerne fortsætte
arbejde, som man
plejer at udføre som
frivillig.
Mht. 13/4 – jubilæum
for international aften

lægges det over til de
frivillige, om aftenen
skal gennemføres
som planlagt, dog
uden konfliktramte
medarbejdere eller
om aftenen skal
udskydes.
MR beder Torben
skrive på kirkens
hjemmeside om
forholdene i fht.
kirkelige handlinger
og arrangementer i
tilfælde af lockout.

4) Beslutningspunkter

a) Budget 2019

Johan

Ønsker til budget
2019 bedes sendes til
Johan inden 27.
marts.

b) Review og
ajourføring af ”Bilag
til
regnskabsinstruks”.

Johan

Torben
færdigudfylder og
printer bilag til
regnskabsinstruks.
Torben bedes sende
mail til berørte MR‐
medlemmer, når
dokumentet er klart,
så kommer de forbi
og skriver under.

c) Ansættelse af Ole
Kamp

d) Økonomi i projekt
Kirkepraktik

Udskydes til april.
Charlotte kontakter
Esben Thusgaard
vedr. økonomiske
fordele/ulemper ved
fastansættelse.
Niels

Johan har givet
provstiet besked,
Niels følger op.

5) Kommende
arrangementer
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:
Forslag om årlig pulje til projektansættelser
Temapunkt: Menighedsstruktur – skal netværket have et boost
Budget i fht. kirkeværge
Ansøgning om liturgikursus – mail fra Helle.
Forskønnelse
Menighedsrådsvalg

