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Efter mødet spiser vi et par stykker smørrebrød. Evt. afbud meddeles Irene senest den 1. marts.
Afbud fra Frank.
Dagsorden:
Punkt 292

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Punkt 293

Årsregnskab for 2010 til godkendelse – se regnskab.
Gennemgået og godkendt

Punkt 294

Forslag til reviderede retningslinjer for udlån af lokaler til drøftelse evt. godkendelse.
Pris for lån af lokale er ikke skrevet ind. Skal vi tage penge for udlån?
Koret betaler i dag i form af gratis koncert. Se bilag.
Vi ønsker ikke betaling for lån af kirkens lokaler men aftaler at kirkeværgen udlevere
nøgler og giver instruks om brug at kirkens udstyr samtidig kan henvise til en person
som mod betaling kan bistå arrangementet.

Punkt 295

Ansøgning fra Irina om forhøjelse af budget for babysalmesang fra 6.000 til 10.000 kr.,
alternativt søger hun om bevilling af et ekstrabeløb på 4.500 kr. til indkøb af tre
gymmastikmåtter – se bilag.
Besluttede at søger om beløbet til måtter hos en sponsor.
Organisten udfærdiger en ansøgning på rådets vejne.
Forhøjelse af budget afventer ansøgningsresultatet.

Punkt 296

Drøftelse af forespørgsel fra Irina om en tur til Luxembourg for børnekoret – se bilag.
Menighedsrådet er positiv over for forslaget.
Det blev besluttet at 1/3 er egen betaling og 1/3 skal Organisten og kor selv skaffe og
er disse to punkter opfyldt er kirken villig til at yde den sidste 1/3-del.

Punkt 297

Førstehjælpskurser for ansatte og køb af Hjertestarter drøftes - se tilbud på Falck
Hjertestarter.
Vi vælger ikke at modtage tilbuddet fra Fakck.
Kirketjeneren har førstehjælpskursus i sin uddannelse.

Punkt 298

Fastsættelse af retningslinjer for brug af udhængsskab på baggrund af et opslag (var for
kort tid siden sat op), hvor en person søgte bolig.
Opslag om bolig i Kuréren koster penge – vi bør vel ikke konkurrere.
Skabet skal må kun bruges til kirkelig opslag.

Punkt 299

Fastsættelse af dato for studietur/udflugt og nedsættelse af udvalg.
Forslag til dato: 20/8, 27/8, 3/9 og 10/9.
Datoen blev 3/9
Udvalget består af Marie, Helga og Poul.

Punkt 300

Orientering v/ formanden se postliste og bilag.
Irene orienterede.

Punkt 301

Orientering ved enkeltpersoner og udvalg.
a. Kirkeværge – se synsrapport til provstiet med priser + enkelte tilbud m.m.
Synsrapporten blev gennemgået
b. Præst – se ”klippet” mail- korrespondance om gudstjeneste den 22. maj.
Konfirmation ligge d. 20 og 21 maj som følge heraf ingen konfirmation om
søndagen
c. Kasserer.
Intet
d. Aktivitetsudvalg.
Intet
e. Bladudvalg, herunder forslag til stof til Kureren og Hjemmesiden.
Intet
f. Sognemedhjælperudvalg – se referat fra møde den 8/2-11.
Intet
g. Øvrige udvalg.
Intet
h. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Konfirmanderne havde en rigtig god dag i tirsdag d. 1 marts med gospel-workshop

Punkt 302

Punkter til næste møde den 14. april 2011.
1. Bevillig af penge til danske Sømands- og Udlandskirker.

Punkt 303

2.
Eventuelt.
Intet

Punkt 304

Lukket møde.
Kontaktperson.
Blev behandlet

