Menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. april kl. 17.30‐20.30
Fredsplads‐gruppen mødes kl. 16.00‐17.30
Referent: Aron
Tilstede: Birgitte, Karen, Michael, Ditte, Ingelise, Charlotte, Louise, Niels, Aron
Afbud: Ida, Jacob, Marianne
Fravær under enkelte punkter:
Punkt
1) Indlednin
g

Beskrivelse
Ansvar
a) Andagt v. Ingelise
b) Godkendelse af
dagsorden
c) Valg af referent
Louise
2) Drøftelse/
a) Regnskab 2018
proces og
og budget 2020
beslutnin
(30 min)
g
b) Migrantmenighed
er v. Karen og
Charlotte
c) MRs
pejlemærker.
Kvalificering af
oplæg – se bilag
v. Charlotte,
Ingelise og Louise

Tid
17.30

Bemærkninger
b) Dagsorden godkendt
c) Referant: Aron

17.45

a) – Regnskab 2018
Niels fra Kirkekasser Vest
orienterer om Gellerup Sogns
Menighedsråd, CVR‐nr.
58097810, Regnskab 2018,
Afleveret d. 05‐04‐2019 09:53,
hvilket Menighedsrådet
godkender
‐Der står likvide midler, som vi
skal tage stilling til.
Menighedsrådet beslutter
fortsat at anvende Danske Bank
‐Der skal besluttes om der skal
omposteres ift. Fredspladsen
‐Fakturaer skal have
fortløbende fakturanumre og
der skal foreligge fakturalister.
‐Repræsentationsudgifter skal
noteres fremover iht. formål,
navn og om det er
intern/ekstern modtager
a) – budget 2020
Menighedsrådet giver et udvalg
bestående af Birgitte, Ditte,
Ingelise og Louise kompetencer
til at udfærdige budgettet.
b) Punktet udsættes til næste
MR møde
c) Louise orienterer om MRs
pejlemærker.
‐Vi skal udarbejde en strategi
omkring hvordan, hvornår og

3) Orienterin
gspunkter

a. Personalet v.
Charlot
Ingelise
te
b. Fredspladsprojekt
– nyt siden sidst
c. Kirkeværgens
orientering
d. Tagprojekt og snit
til provstiudvalg
der har overtaget
vedligeholdelsen
v. Louise og Niels
e. Jürgens jubilæum

4) Beslutnin
gspunkter

a) Grøn Kirke:
forslag om at
have fast punkt
på dagsordenen.
Hvad vil vi bruge
det til? V.
Michael
b) Budget 2020:
godkendelse af
plan for
budgetlægning.
Det skal
indleveres d. 25.

Charlot
te

økonomi i det.
Ditte gennemgår oplæg om
velkomst af nye beboere på
næste møde
‐Louise kontakter Martin vedr.
deltagelse på månedsmøde
mhp. at involvere
medarbejdere i tankerne
‐Dette punkt gentages på
kommende MR møder
a) Intet nyt
b) Fredspladsudvalget har
arbejdet på en indsatsteori.
MR er enige om gøre en fortsat
indsats for at understøtte
økonomien i Livsværkstederne
fra 2020 ved at undersøge
muligheder for ekstern
finansiering
c) Kirkeværgen orienterer
d) MR har bedt om at få
tagprojektet til gennemsyn,
hvilket førte til møde med
provstiudvalget og Esben
Andersen. Alt ansvar inkl.
bevarelse af husets værdi er
overdraget til provstiudvalget.
Poul udarbejder separat notat
fra mødet. MR ønsker fremover
orientering om syn, da det er en
forsøgsordning.
e) Intet at bemærke
a) GK lever op til at være Grøn
Kirke. MR beslutter at der er et
fast orienteringspunkt på
dagsordenen fremover. I august
2019 skal der være drøftelse af
Grøn Kirke på MR møde.
c) Karen beretter at der er styr
på netværksmødet
d) Der nedsættes et FU
bestående af formand,
næstformand, kasserer,
kontaktperson og Ditte som
præst. Der evalueres i august

april. Vi skal
godkende det
over mail
umiddelbart efter
påske v. Birgitte
c) Netværksmødet –
er der styr på alle
aftaler?
d) Forslag om
nedsættelse af et
FU med
formandskab,
kasser og
kontaktperson.
Hvis godkendes –
hvad er så
beslutningskomp
etencen?
e) Deltagelse i
Himmelske dage
på Heden
5) Evt.

6) Evaluerin
g af
mødet

2019
e) Torben bedes sørge for, at
der annonceres for Himmelske
Kirkedage ved de kommende
gudstjenester
f) Ditte orienterer om at LMU
ønsker at facilitere et værested
for unge. MR beslutter at de
kan låne kælderen (jf. punkt på
tidligere dagsorden) under
forudsætning af at personalet
godkender.

‐Der foreslås netværksmøde d.
3.9, hvilket vedtages
‐Der indstilles til at holde
nytårskur i uge 2 2020 for
ansatte og MR
Opsamling
Referatet læses op – evt.
på storskærm, så alle kan
følge med, udskrives og
underskrives.
Punkter til kommende
dagsorden.

Punkter til næste dagsorden:
Inspirationstur. Niels laver
oplæg.

