Menighedsrådsmøde tirsdag d. 10. september 2019 kl. 19 – 21.
Husk forudgående møde med medarbejderne fra kl. 16‐18 efterfulgt af fælles spisning fra kl. 18‐19.

Referent: Ida
Tilstede:
Afbud:
Fravær under enkelte punkter:

OBS!
Af hensyn til persondataforordning og øvrig sikkerhed tilgås alle bilag fremadrettet via DAP.
Gå ind på https://www.menighedsraad.dk/ og klik på ’DAP‐login’ i øverste højre hjørne. DAP tilgås vha.
nem‐id eller nøglekort. Kontakt Torben eller Charlotte, hvis det volder problemer.

Punkt
1) Indledning

Beskrivelse
Ansvar
a) Andagt udgår pga.
forudgående møde
med
medarbejderne

Tid

Bemærkninger

b) Godkendelse af
dagsorden
2) Drøftelse /
proces og
beslutning

a) Præsentation
af
liturgirapport
en v. Ditte

a) Præsentation og
drøftelse.

3) Orienterings
punkter

a. Personalet v.
Ingelise

a)

b. Økonomi
‐ Herunder
opmærksomhed
på økonomi‐
procedurer i
forhold til it‐

b) Økonomien
behandles grundigt
i oktober, når
Birgitte er tilbage.
‐ Se bilag ang.
menighedspleje

kriminalitet
‐ Herunder
underskrift vedr.
realisering af
værdipapirer mhp.
at realisere midler
til
menighedsplejen
c. Kirkeværgens
orientering
d. Grøn Kirke
e. Fredsplads‐
projektet
f. MR klumme til
kommende
kirkeblad
4) Beslutnings‐
punkter

a. Godkendelse af
ansøgning til
Provstiets
udviklingspulje
omkr.
udviklingsprojektet
”Ungeindsatser –
Aarhus Vestre”
v. Ditte
b. Forespørgsel
fra den
congolesiske
menigheds
om en
”bedenat”
c. Forslag om at
hæve beløb for
gaver v. Ingelise
d. Anskaffelse af 4‐5
nye kontorstole v.

c) Se bilag
d)

e) Herunder
brainstorm og
nedsættelse af et
arbejds‐ og
udviklingsudvalg
relateret til
Fredspladsen og
Fredens Hus

a) Se bilag
b) Det er personalets
indstilling at det kan
tillades, men under
forudsætning at GK
har ret til at lægge
sine aktiviteter på en
hvilken som helst
fredag vi synes passer
bedst.

c)
d)
e) Se bilag omkring
Klaus von Stoshs
arbejde og
tankerne omkring
hans bidrag ind i
Fredens Hus

Ingelise
e. Godkendelse af
Fredsplads‐
styregruppens
indstilling ang.
bidrag til
finansiering i
forbindelse med
den tyske
professors Klaus
von Stoschs
undervisning og
oplæg på kr. 5000,‐

v. Niels
5) Evt.
6) Evaluering af
mødt

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

Oktober – punkter til mødet:
Præsentation af ny kommunikationsplan v. Beatrice samt ansøgning fra PR‐udvalget
Forslag til prioriteringsliste fra Kirkeværge
Kollektlisten – gennemgang, drøftelse og vedtagelse
Drøftelse af liturgi rapporten

