Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 17.30 ‐ 20.30
Referent: Charlotte
Tilstede: Marianne, Bodil, Karen, Martin, Poul (deltog i punkterne 1, 2 og3), Jens, Linda, Jacob
(deltog i punkt 3 og 4), Helle og Charlotte.
Afbud: Johan og Niels.
Punkt
1) Indledning

Beskrivelse
a) Andagt/sang og fadervor

Ansvar

Tid

Karen

b) Spisning
c) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes, men
punktet omkring valgmødet tilføjes
under evt.
2) Orientering
spunkter
Vigtigt
siden sidst

a) Kirkeværge
Det er konstateret, at vindfanget har det
meget dårligt. Det holdes pt. kun oppe af
asbestplader. Det er nødvendigt at få det
repareret. Det kommer til at koste kr.
50.000,‐
MR beslutter, at arbejdet sættes i gang
snarest muligt.
Arbejdet forventes at tage to‐tre uger. I
den periode bruges flugtvejen samt
trappen bag orglet.
b) formanden
Der var provstesyn d. 24. maj. De var
overordnet set enige i MR’s vurdering af
behovene for reparation m.v. Derudover
skal nogle af altervin‐bægrene have ny
emalje.
MR har modtaget en forespørgsel fra Lise
Hedevang fra Livsværkstederne ang. evt.
uddeling af visitkort/gavekort til kaffe
Livsværkstederne i forbindelse med
kollekten.

18.05

Bemærk‐
ninger

MR beslutter, at Lise er velkommen til at
fortælle om Livsværkstederne under en
kirkekaffe.
Det skal ikke være forbindelse til
kollekten.
MR beslutter, at de organisationer, som
kollekterne går til, er velkomne til at
deltage i kirkekaffen, sådan at folk fra
menigheden selv kan henvende sig til
dem, hvis de har lyst.
Vi vil gerne informere om det i
meddelelserne.
Der er budgetsamråd næste torsdag.
3) Drøftelsesp
unkter

a) Plan for parkeringsplads og cykelsti
MR er åbne overfor, at muren kan fjernes
og det grønne areal og stien etableres. MR
ønsker en sti, der bugter sig. Stien ønskes
etableret så langt ude som muligt.
MR indstiller til at lade muren stå så længe
som muligt for at skærme kirken for
bygge‐arbejde. MR indstiller også til at
sikre foranstaltninger, der dæmper farten
på stien.
Styregruppen er meget opmærksom på at
sikre kirken p‐pladser.
Pt. er der ikke noget at tage stilling til i
forhold til p‐plads.
b) Fordeling af opgaver der venter
MR beder Torben færdiggøre
medarbejderhåndbogen. Torben refererer
her til Bodil. MR ønsker et udkast til
medarbejderhåndbogen til
førstkommende MR møde. MR forventer,
at Torben fremadrettet holder
medarbejderhåndbogen ajour.

18.25

Bilag 3a

Bilag 3b

Linda kommer med et oplæg til
forskønnelsesprojektet på MR mødet i
august.
Niels, Karen og Martin Nørgaard arbejder
videre i forhold til netværket. De kommer
med et oplæg til en diskussion i MR
omkring netværket og dets fremtid.
Dåb arbejdes der videre med i den
kommende valgperiode. Præsterne er
ansvarlige og kommer med et oplæg.
Linda og Helle udarbejder et årshjul for
menighedsrådets arbejde. Årshjulet bliver
en del af medarbejderhåndbogen. Begge
dele skal løbende opdateres.
c) Kirke vs. Helhedsplan (hvordan vi
bruger vores tid på møderne + de
ansatte 30 min) ligges til sidst på
mødet
MR drøfter, hvordan vi bedst balancerer i
at være kirke og at arbejde aktivt med
helhedsplan og Fredsplads m.v.
Det er en forudsætning også for arbejdet
med helhedsplanen, at medarbejderne
fortsat laver kirke. Menighedsliv, netværk,
det internationale arbejde osv. skal
prioriteres, og vi skal engagere os i ting,
der er meningsfyldte.
Fremadrettet bliver ”Orientering fra
styregruppen” et af de sidste punkter på
dagsordenen.
Ole bedes skrive et statuspapir eller
referat efter hvert møde i styregruppen.
Dokumentet skal lægges i dropbox.
Torben bedes oprette en mappe, som kun
menighedsrådet har adgang til.

4) Beslutnings
punkter

a) ”Frivillige i folkekirken” –
arrangement
MR har desværre ikke mulighed for at
deltage i arrangementet. Torben bedes
sende Folkekirkeligt Samvirke en venlig
hilsen og takke nej til deltagelse pga.
Gellerup Kirkedage.
b) Ansættelse af personalekonsulent
MR bakker op om forslaget.
c) Leje af lokale i Sleep in
MR beslutter at leje lokalerne i Sleep in.
Medarbejderne kan nu arbejde videre
med, hvordan de bedst bruger lokalerne.
Lokalet skal være hyggeligt, men det skal
også signalere kirkekontor.
d) Ansættelse af præst
MR godkender ansøgningen med enkelte
tilføjelser.
Præsterne laver den korte udgave til
Præsteforeningens blad.
MR beslutter, at annoncen også skal
bringes i Kristeligt Dagblad.
e) Indsamling til Kirkens korshær
MR har haft nogle principielle overvejelser
om, hvorvidt indsamlingen giver mening,
og hvor mange ressourcer, der skal bruges
på den.
MR godkender indsamlingen i 2018 men
opfordrer til, at indsamlingen laves i et
samarbejde med nogen af de
omkringliggende sogne.
Erfaringerne fra 2017 viste, at det var
vanskeligt at samle penge ind her i
området, mens folk i Aabyhøj og Hasle
nærmest ventede på indsamlerne.

19.40

Se bilag
4a.

Se bilag
4b 1‐2‐3
Se bilag 4c
Evt. bilag
til
stillingsop
slag
kommer
Bilag 4e

5) Kommende
arrangeme
nter

6) Evt.

a) Rødvinsmøde
Rødvinsmødet afholdes tirsdag d. 26. juni
kl. 19.30 hos Niels.
Der ringes rundt i denne uge, og i næste
uge sendes en mail til de mennesker, vi
opfordrer til at opstille til menighedsrådet.
Valgmødet flyttes fra
d. 18. september til tirsdag d. 11.
september kl. 19. Umiddelbart inden
afholdes et kort MR møde.
Torben bedes sørge for, at valgmødet
annonceres i Lokalavisen.
Det skal meldes ud i menigheden, hvornår
man senest skal have løst sognebånd for
at kunne stemme ved
menighedsrådsvalget.
MR beder medarbejderne være
opmærksomme på at få annonceret årets
Kirkedage.
Linda og Helle har luftet nogle ideer
omkring et brandsikret skab til arkivering,
oprydning i depoter og oprettelse af en
ekstra kontorarbejdsplads, og
medarbejderne er informeret og med på
ideen.
Der er samtaler i næste uge til stillingen
som kommunikationsmedarbejder.

7) Evaluering
af mødet

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

Linda

20.25

Forslag
om at
rykke det
til august

Punkter der venter:
Netværkets fremtid og form samt forventning om deltagelse
Forslag om årlig pulje til projektansættelser
Temapunkt: Menighedsstruktur – skal netværket have et boost

