Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. august 2018 kl. 17.30 ‐ 20.30
Ved afbud kontakt Linda (rohrpedersen@gmail.com) eller 20746151
Referent: Bodil
Tilstede: Karen, Niels, Poul, Johan, Marianne, Charlotte, Linda, Bodil, Helle, Jacob
Afbud: Martin
Fravær under enkelte punkter:
Punkt
1) Indledning

2) Orienteringspunkter
Vigtigt siden sidst

Beskrivelse

Tid

a) Andagt/sang og fadervor
17.30
b) Vi tuner ind på hinanden efter en
lang sommerferie. ”Rundt om
bordet”
c) Spisning
d) Godkendelse af dagsorden
18.30
a) Formanden
‐ Præstestillingen som vi ønsker
opslået kan rent formalia kun
opslåes for en 4‐årig periode.
Den er derfor ikke godkendt
ved kirkeministeriet. Der er nu
lavet en ny ansøgning om en 4‐
årig ansættelse, og vi afventer
stadig svar på denne.
‐ Budgetsamråd. Vi har fået
godkendt alle vores
anlægsmidler.
Budgetsamrådet har sagt nej til
en fælles personalekonsulent.
Birgitte Gråkjær fortalte om
frivillighed i sognene. Vi har
sagt ja til, at der må sendes
spørgeskemaer ud til vores
frivillige, om hvorfor man er
frivillig. Linda sætter processen i
gang og overgiver Torben
opgaven om at få indsamlet
besvarede spørgeskemaer.
b) Fredspladsen
Der var visionsdag omkring Fredens
hus med Danmission,
Livsværkstederne, KFUM& K, m. fl.
onsdag i sidste uge. Onsdag i næste
uge mødes styregruppen om at
formulere et skarpt skriv om,
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c)

d)

e)

f)

g)

hvorfor vi vil dette store projekt
mm. Fredens hus er i fokus for
kirken.
Livsværkstederne
Stor hilsen fra Livsværkstederne
med besked om, at de gerne vil os
endnu mere. Dejligt hvis der kan
lægges endnu flere frivillige kræfter
der. Torsdag er der
bestyrelsesmøde.
Status MR‐valg og nye medlemmer
MR følger op på de personer, der
deltog i infomødet hos Niels før
ferien.
Kirkeværgen
‐ Jürgen har ryddet grundigt op.
Næste etape sættes i gang
snarest med nye inventarlister
og flytning af lokaler.
‐ Linda, Martin og Poul sætter sig
sammen og følger op på aftaler
vedr. Niels´ s have. PU beder
generelt om, at der følges op på
alle aftaler inden 1/11.
‐ Der bestilles to udbud på
carportstag hos Niels.
‐ Poul træffer aftale med arkitekt
om skitser til vedligeholdelse af
skrænten bagved kirketårnet.
Præsterne
‐ 3 kolleger fra nabosognene har
spurgt, om Gellerup vil huse
tidebøn hver fredag formiddag
8.30‐9. Medarbejdere og MR
siger ok til det.
‐ Der er brug for at præsterne
”frikøbes” til at pleje
kontakterne til området. Derfor
ønskes det, at der søges
aflastning til konfirmandlejr,
konfirmandundervisning,
emeritus‐ordning.
Kasserer

h)

3) Drøftelsespunkter

a)

b)

4) Beslutningspunkter

a)

b)

‐ fremlagde kort kvartalsrapporten,
og der er et overskud på 99.000 kr.
Kvartalsrapporten blev godkendt.
‐ KirkeKassererVest fylder 10 år 31.
august. Johan videresender
program for dagen
Kontaktpersonen
‐ Alle er godt i gang i huset igen
‐ Vores nye
kommunikationsmedarbejder
Beatrice er startet i dag.
Evaluering af menighedsmødet i
19.15
juni
‐ Spændende at prøve et nyt
koncept.
‐ Vi nåede ud til flere.
‐ Snakken med menigheden efter
formandens oplæg savnes.
Muligheden var der ikke rigtig,
når det blev holdt samtidig med
fødselsdagen. MR ønsker at
menighedsmødet flyttes til en
anden søndag end kirkens
fødselsdag.
Opdatering på opgaver fra
junimødet.
‐ Bodil vender
medarbejderhåndbogen med Helle
og Linda
‐ Forskønnelsesproces. Vi vælger at
prioritere bænk og møbler i
våbenhuset i fht. gulv og døre i
underetagen. Der indhentes tilbud
og processen sættes i gang.
Parkursus
19.40
MR takker for et godt initiativ og
siger ja til at dække et evt.
underskud på op til 5000 kr. og
stille printer, service mm. til
rådighed.
Fredspladsen ‐sti og kirkemur
MR ser positivt på zig‐zagstien, men
den lille sti mellem kirken og tårnet
ønsker vi ikke. Tegninger

Jf.
referatet
fra
junimød
et
Bilag 3b
pkt. 3b

Bilag 4a‐
1 og 4a‐2

5) Kommende
arrangementer

6) Evt

7) Evaluering af mødet

videresendes til PU så de kan se
det. Linda videresender tegninger
a) Netværksmøde 4. sept.
Næste netværksmøde er 1. nov. Til
netværksmødet skal det nye MR
inviteres med.
Niels og Martin arbejder videre
med program for aftenen
b) Kirkedage
MR beder Torben sende en
teaser/reklame ud med billeder og
dato i denne uge på mail og
facebook.
c) Studietur
Linda og Helle finder datoer og
mulige områder. Turen kommer til
at ligge i 2019
a) Meddelelse til gudstjeneste
søndag. Indgangen i våbenhuset er
lukket pga. renovering fra 21.
august og 3 uger frem. I stedet
benyttes adgangen i nordgavlen,
fra Fredspladsen. MR beder Jürgen
lave skilt med advisering til
indgang.
Der skal også meddeles om valg til
MR samt kirkedage.
Opsamling
Referatet læses op – evt. på storskærm, så
alle kan følge med, udskrives og
underskrives.
Punkter til kommende dagsorden.

20.00

20.20

