Menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. august
2019 kl. 17.30-20.30
Fredsplads-gruppens møde udsættes til sidst i august eller starten af september, når Niels er
tilbage fra ferie.
Referent: Mikael
Tilstede: Charlotte Brandbyge, Ingelise Skole Christensen, Lars Mikael Døring, Ida Marie
Folmersen, Marianne Houmøller-Jørgensen, Ditte Bruun Laursen, Christina Laursen, Birgitte
Lodberg, Jakob Rosenkrans (ind til 19.45), Louise Buch Viftrup
Afbud: Aron (ferie), Karen (orlov), Niels (ferie)
Fravær under enkelte punkter:
Punkt
1) Indledning

2) Drøftelse /
proces og
beslutning

Beskrivelse
a) Andagt v. Ditte

Ansvar
Charlot
te

Tid
17.30

Bemærkninger
a) i.a.b.

b) Godkendelse af
dagsorden

b) revideret dagsorden
gennemgået og godkendt

c) Velkomst og kort
præsentation af
MR-medlemmer
a) Livsværksted
erne – besøg
af Lars,
formand, der
giver status

c) velkommen til Christina!

b) Udviklingspro
jekt v. Ditte
c) Henvendelse
/ ansøgning
fra
fastegruppen
SPISNING
d) Orientering
om og
drøftelse af
orgelprojekt

Charlot
te

a) Lars Juul fortalte
om status og vision
for
Livsværkstederne.
b) Ditte sørgede for en
hurtig orientering.
Ungeindsats. Tre
projekter (papir
runddelt). Der
søges midler fra
provstiets
udviklingspulje.
Ansøgning
godkendes af MR
på septembers
møde.
Kort om velkomst
til Gellerups nye
beboere.
Evaluering af nye
liturgi lige berørt.

e) Planlægning
af
fællesmødet
mellem
medarbejdere og MR d.
10. sep.

Evalueringen
gennem mere
udført i september.
c) Mikael orienterede
om projektet og
fandt opbakning fra
MR til at gå videre
med dagen.
d) Se orientering fra
kirkeværge.
Poul og Martin
besøgte mødet og
fortalte om
problemerne og
planerne med
orglet. Det, der skal
gøres:
Hovedrensning.
Denne er
tidskrævende. Hvis
orglet er lukket
ned, kan man
måske lige så godt
gøre noget af det
der kan gøres:
Organistens
ændringsønsker,
bl.a. en dæmpning
af piberne. Pris er
afhængig af
leverandør og
indgrebets omfang.
MR bakker op om,
at Martin arbejder
videre med
projektet og
kommer med
konkrete idéer om
indgrebets omfang.
Leif Kerstens fra
Brabrand tilknyttes
processen.

e) Drøftelse af, hvad
det er vi skal bruge
fællesmødet til.
Medarbejderne
introduceres til
forandringsteorien.
Medarbejdergruppen og MR skal
lære hinanden
bedre at kende.
Formandsskabet
arbejder videre. Det
samme gør Ditte og
Ida. Jürgen skal
mindes om, at han
skal bestille mad –
ikke lave den.
3) Orienterings
punkter

a. Personalet v.
Ingelise
b. Økonomi v. Birgitte
c. Kirkeværgens
orientering
d. Netværksaften
e. Kirkedage
f. Grøn kirke v.
Michael
g. Menighedsplejen –
ansøgning om
midler

Louise

a)
Christina Laursen er
begyndt som præst
pr. 1 august 2019 i
Karens orlov (90
procent).
Der laves en aftale
for de sidste 10
procent.
Dittes vikariat er
opslået og MR kan
kom udtalelser i
begyndelsen af
september.
MUS-samtaler m/
personalet (inkl.
præsterne)
påbegyndes i
begyndelsen af
september.
b) Intet at bemærke til
dagens møde;
skriftlig redegørelse

følger til MRs
september-møde.
Kort mundtligt
referat fra
budgetsamrådsmøde v./ Birgitte,
Ditte og Marianne.
c) Kirkeværgen laver
en liste med mulige
og nødvendige
anlægsopgaver,
som MR kan
prioritere ud fra.
Beslutningspunkt i
sættes på
dagsorden på MRmøde i oktober.
d) Netværksledelsen
orienterede. Åben
netværksaften og
menighedsmøde i
højskoleregi.
Netværksledelsen
får de sidste
detaljer på plads
inden længe.
Torben rundsender
invitationer samt
opdaterer de
sociale medier.
e) Ditte orienterede.
Program er næsten
på plads og
præsenteres snart.
f) Mikael orienterede
om udvalgte ting fra
rundsendt
redegørelse.

4) Beslutningspunkter

a) Ansøgning fra
Margrethe
b) Henvendelse/ansø
gning fra den
congolesiske
menighed

Louise

g) MR godkender
ansøgning fra
Meninghedsplejen
om tilladelse til at
bruge frigivne
midler.
a) Se FU referat for
nærmere
beskrivelse og
indstilling. MR
bakker op om FU’s
indstilling til støtte.
Torben giver
ansøger besked.

c) Gen-autorisation
b) Ansøgningerne kan
desværre
imødekommes; dog
vendes ansøgning
om fredagsarrangement med
personalegruppen.
Torben giver den
congolesiske
menighed besked.
c) MR bemyndiger
kassereren til at
foretage genautorisationer.
5) Evt.

6) Evaluering af
mødt

a) Pastoral-praktikant
på vej; deles med
Helligåndskirken og
Møllevangskirken.
Opsamling
Referatet læses op – evt.
på storskærm, så alle kan
følge med, udskrives og
underskrives.
Punkter til kommende
dagsorden.

Punkter udskudt/næste gang:
a) Ansøgning om ny grafisk profil fra kommunikationsudvalget
b) Præsentation af ny kommunikationsplan v. Beatrice
c) Genautorisation af adgang til it-systemer
d) Kollektliste – oktober
e)

