Menighedsrådsmøde tirsdag d. 5. februar kl. 18‐20.30
Referent: mangler
Tilstede:
Afbud:
Fravær under enkelte punkter:
Punkt
1) Indledning

2) Drøftelse

3) Orienteringspunkt
er

Beskrivelse
a) Andagt/sang og
fadervor v. Marianne
b) Spisning
c) Godkendelse af
dagsorden
d) Valg af referent
a) Tema: kirkedage,
september 21. og 22.
september
b) Kort oplæg fra
Ansøger/Laura, om
lån af kirken, hvis hun
kan komme. Ellers
fælle drøftelse

a. Mikael indsuppleres,
da Ida er bortrejst i
nogle måneder
b. MR‐døgn v. Charlotte
c. Netværksmøder v.
Marianne, Ingelise og
Niels
d. Budgetformøde d. 29.
januar
e. Anlægsarbejde v. Poul
f. Budget 2019 –
gennemgang v.
Birgitte
g. Personalet v. Ingelise
h. Fredspladsprojekt –
nyt siden sidst
i. Intro til DAP og
persondata 10 min v.
Jacob

Ansva
r

Tid

Bemærkninger

18.0
0

Louise 18.4
5

19.1
5

a) Brainstorm –
tema og
hovedoplægsholde
r
b) drøftelse af,
hvorfor og under
hvilke rammer vi
evt. ønsker at låne
kirken ud til andre
menigheder

j.

4) Beslutningspunkte
r

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

Andagts‐ og
referatturnus vedlagt
som bilag
Ansøgning om lån af
kirke fra koptisk‐
ortodoks menighed v.
Louise
Vedtægter til
Gellerup Kirkes
Menighedspleje
godkendes jf. Bilag
Livsværkstederne:
udpegning af
bestyrelsesmedlemm
er fra kirken v.
Charlotte
Vil vi støtte Vores
Brabrand økonomisk?
Menighedsmøde –
hvordan og hvornår?
V. Niels
Kirkens fødselsdag v.
Ditte og Niels
Jürgens 10 års
jubilæum v. Ditte og
Niels (hvad er MRs
rolle?)
Kristeligt Dagblad til
MR‐medlemmer:
forslag
Regnskabsinstruks
godkendes og
underskrives jf. Bilag
Fremtidige MR møder
fra kl. 18‐21?

5) Evt.
6) Evaluering af
mødet

20.0
0

20.3
0
Opsamling
Referatet læses op – evt. på
storskærm, så alle kan følge
med, udskrives og
underskrives.

Det er 12
personer, der
ønsker at bruge
kirken 1 lørdag om
måneden. De er
orienteret om, at
de ikke kan bruge
den, hvis der er
andre tjenester.
Kan vi give dem lov
til det og har vi
nogle betingelser?

Punkter til kommende
dagsorden.



Kursus nye MR‐medlemmer?
Budgetproces – hvem har ansvar for hvilke dele af hvilke projekter. Hvem kan bruge penge
fra hvilke projekter

