Menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. marts kl. 17.30‐20.30
Referent: Niels
Tilstede: Charlotte, Louise, Karen, Marianne, Michael, Ingelise, Birgitte, Jakob, Niels
Afbud: Aron, Ditte (Ida: orlov)
Fravær under enkelte punkter: Louise fraværende under pkt. 3; 4 b.,c.,d.,e.,f; 5; 6.
Punkt
Beskrivelse
1) Indledning
a) Andagt v. Birgitte
b) Godkendelse af
dagsorden
c) Valg af referent
2) Drøftelse/
a) Målsætninger/
proces og
handleplan for
beslutning
2019 og evt.
overskrift for
arbejdet.

Ansvar

Bemærkninger
b) iab

Louise

c) Niels
Hvilken forandring vil vi gerne se i denne
periode (de næste 1 1/2 år)?
Vi taler ikke om ét tema, men om
forandringer, vi ser for os i de
kommende år.
Gruppe, som arbejder videre med en
formulering: Ingelise, Charlotte og Louise

AFTENSMAD +
FOTOGRAFERING
3) Orienterin
gspunkter

a. Personalet v.
Ingelise
b. Fredspladsprojekt
– nyt siden sidst
c. Referat
budgetformøde
(bilag)
d. Afgørelse om
koptisk sogn v.
Ingelise

e. Økonomi

Charlot
te

a. Intet at bemærke.
b. Fredspladsprojektet: Niels orienterede
c. Referatet fra budgetformødet var ikke
medsendt. Birgitte rundsender til MR.
d. Torben og Jürgen har udarbejdet en
samarbejdsaftale til den koptiske
menighed. Vi udlåner kirken en fast
lørdag om måneden. Gellerup Kirke
forbeholder sig ret til at bruge
kirkerummet med 3 dages varsel ifbm.
bisættelse.
Kommende drøftelsespunkt: Hvilken
relation vil vi gerne invitere vores
migrantmenigheder ind i? (Charlotte)
e. Økonomi: Birgitte rapporterede fra
bestyrelsesmøde i KKV. De får øgede
ressourcer medio 2019.
Budget 2019: Der er nogle
lønreguleringer på vej.
Projekt Fredspladsen:
‐ Birgitte kontakter provstierne ifht. krav
til afrapportering.

4) Beslutning
spunkter

f. Kirkeværgens
orientering – se
bilag
a) Budget 2020,
budgetansvar for
forskellige
områder samt
overblik over
økonomi i
Fredspladsprojekte
t – aftale om,
hvordan vi
arbejder videre
med det v. Birgitte
b) Opfølgning på
netværksstrukture
n fra MR‐døgnet.
Dato for
Netværksmøde +
kort drøftelse hvis
der er brug for
opsamling v.
Marianne, Ingelise
og Karen
c) Godkendelse af
samarbejdsaftale
vedr. Fortsat
ansættelse af
konsulent i
Fredspladsprojekte
t. Aftalen ligger i
DAP. V. Charlotte
d) Ansøgning fra
congolesisk
menighed – hvad
kan vi besluttet?
e) Drøftelse og
afgørelse vedr.
ansøgning fra LMU
om lån af lokaler v.
Ditte

‐ Jakob undersøger, hvordan man
håndterer projekter, hvor der f.eks. er
fondsmidler involveret
f. Intet at bemærke

Charlot
te

a) Budget 2020: Møde med Niels
Nielsen: Louise, Birgitte, Ditte.
Budgettet skal besluttes på
aprilmødet.

b) Der er netværksmøde den 7. maj
kl. 17 – 21.
Dato udsendes til netværket (KEH)
Vi beder Torben om at checke op på, om
de, som står som tovholdere i Kaboo,
stadig er tovholdere.

c) MR godkender aftalen. MR
underskriver og videresender til
Provstiudvalget (Charlotte
underskriver på vegne af MR,
Torben videresender til PU)

d) MR forholder sig åbent overfor at
udlåne kirken én gang om måneden,
forudsat at det kan hænge praktisk
sammen i huset. Mr vil gerne mødes
med repræsentanter for den
congolesiske menighed.
e. Punktet udsættes i Dittes fravær

f) Forslag om at købe
albaer til
præsterne v. Ditte
5) Evt.

f. MR bevilger en alba til Ditte og en alba
til Karen.
‐

‐

‐

‐

6) Evaluering
af mødet

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

Fin askeonsdagsgudstjeneste. Der
er hørt et ønske i menigheden
om, at en præst kan være med.
MR har fået reaktioner på, at DR
var med ved
fastelavnsgudstjenesten. Den
hidtidige praksis om at være
meget restriktive, og meget
tydelige, når der undtagelsesvist
bliver fotograferet, skal
formuleres i en politik.
Vi inviterer rundviserne til en
eftermiddag, hvor vi fortæller
hinanden om, hvad vi siger og
fortæller om kirken, når vi har
folk på besøg. Andre (MR f.eks.)
er også velkomne!
Gudstjenestegruppen til på
søndag har forfald, så Karen
inviterer til at hjælpe.

