Menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 17.30 ‐ 20.30
Referent: Charlotte og Karen (pkt. 1d)
Tilstede: Marianne Houmøller; Poul Christensen; Helle Bæk, Linda Rohr Pedersen, Martin Nørgaard, Johan Weber, Bodil Storgaard, og
Charlotte Krog Brandbyge.
Afbud: Jacob og Niels
Fravær under enkelte punkter: Karen (pkt. 2d, 4a og c, 5a). Suppleanter og Poul fraværende under de lukkede punkter.
Punkt
1) Indledning

Beskrivelse
a) Andagt/sang og fadervor
b) Spisning
c) Godkendelse af dagsorden. Punkt 1c tilføjes.
d) Bemærkninger til sidste referat: Der er ikke
plads i budget 2018 til malerarbejdet.
Malerarbejdet er udsat til 2019. Taget over
kirkens indgang viser sig at være råddent, og
må repareres omgående.
2) Orienteringspunkter
a) Kontaktperson
Vigtigt siden sidst
b) Kirkepraktik
Godkendelse fra ProvstiUdvalget: Projekt
Kirkepraktik kan køre i tre fulde år.
c) Kort orientering fra budgetmødet tirsdag for
14 dage siden
d) Fredspladsen

Ansvar
Bodil

Charlotte

Styregr.

Tid
17.30

Bemærkninger

18.00

a) Delvist lukket punkt.
Kommunikationsmedarbejderen
har sagt op.
Vi har fået en ny praktikant i
kirken via Projekt Kirkepraktik.
Svend Erik Houlberg er startet
som ny kirketjenervikar:
c) Vi har søgt om anlægsmidler
til budget 2019 til div.
reparation og vedligehold samt
lysprojekt. Derudover er der
også søgt midler til
prøvehandlinger m.v. ifm.

arbejdet omkring Fredspladsen
og Helhedsplan.
MR vil udarbejde en
handlingsplan ud fra vision og
kerneordene for Fredspladsen:
Fristed, mødested og
samtalested.
2d) Styregruppen har orienteret
om arbejdet i forbindelse med
Fredspladsen. Der er fortsat fuld
opbakning til Ole Kamp og
styregruppens arbejde med
Fredspladsen.

3) Drøftelsespunkter

a) Snak om fremtidig MR sammensætning

20.00

Punktet er på som det sidste på
dagsordenen.
Punktet blev drøftet.

4) Beslutningspunkter

a) Parkursus i Gellerup.
b) Fremtidig medarbejdersituation
c) Nyt affaldsskur

18.45

Bilag 4a 1‐2
Bilag 4b.
Lukket punkt
Bilag 4c‐1 og 4c‐2

Karen

4a) MR har modtaget en fin
afrapportering fra folkene bag

parkurset. MR glæder sig over
det gode arbejde. Linda
kontakter dem mhp. at afklare
nogen detaljer i henvendelse go
ansøgning.
4b) Lukket punkt.
Beslutning: MR sætter gang i en
procedure mhp. ansættelse af
ny
kommunikationsmedarbejder.
MR går i udgangspunktet efter
en studentermedhjælper på 6‐8
timer om ugen.
Ansættelsesudvalget består af
Torben, Karen, Linda og Helle.
4c) Der er indhentet to tilbud.
MR beslutter, at arbejdet skal
udføres af Kenneth
Lysdahl/Lysdahl Byg. Arbejdet
sættes i gang hurtigst muligt.
MR godkender, at
istandsættelsen af vindfangets
tag sættes i gang med det
samme.
Der er provstesyn d. 24. maj.
Fremover bliver punktet ”Nyt
fra Kirkeværge” et fast punkt.

5) Kommende
arrangementer

6) Evt.
7) Evaluering af mødet

a) Planlægning af menighedsmødet

19.30

5a) Jf. referatet fra februar
afholdes menighedsmødet i
forbindelse med kirkens
fødselsdag, som fejres d. 3. juni.
Menighedsmødet annonceres
under meddelelser Kr.
Himmelfarts dag og søndag d.
13. maj.
Ikke noget til evt.

Opsamling
Referatet læses op – evt. på storskærm, så alle kan
følge med, udskrives og underskrives.
Punkter til kommende dagsorden.

