Menighedsrådsmøde nr. 22 (2012-2014) den 23.10.2014 kl.18.00 – 19.00 i kirkens mødelokale.
Blad nr. 22
Afbud fra Leo Josef Nancke, Laila Krum, Poul Tornøe
Godkendelse af dagsorden
1. Orientering fra
a. Formand: Tak for de 2 år. Aftale om overdragelse af nøgler og dokumenter. Stiftet
kontaktes angående papirer til konstituering af det nye råd.
b. Præst: Gud og spaghettigudstjeneste var en stor succes med stort fremmøde, 70
pers. Næste spaghettigudstjeneste 6. november 2015. Halloweengudstjeneste
søndag den 26.10.15 kl. 15. Konfirmandundervisningen kører rigtig godt.
c. Kontaktperson: Orientering om dels det seneste år og dels aktuelle planer.
d. Kirkeværge: Kirke- og præstegårdssyn 15.10.14, haveregnskab, tilbud om klipning af
hæk 2 gange årligt, nye pærer i mødesalen sat op, rullegardiner til kirkesalen bestilt,
småreperationer, nyt køleskab, haveregnskab. Bilag 1.
Aftale om overdragelse af nøgler og dokumenter.
Kælderlokalerne må ikke bruges til undervisning. Den nye kirkeværge undersøger,
om forholdene kan forbedres.
Godtfredsen har afgivet tilbud på hækklipning to gange årligt. Beslutningen træffes
i forbindelse med budgetlægning for år 2016.
Kirke- og præstegårdssyn er gennemført. Den færdige synsrapport forventes klar før
nyt menighedsråd tiltræder.
I forbindelse med menighedsrådsskiftet vil listen over udleverede nøgler blive
grundigt gennemgået.
e. Kasserer: Kasserer ikke til stede
f. Udvalg:
2. Elektronisk kalender. Det nye menighedsråd arbejder videre på sagen.
3. Ny hæk ved præsteboligen og klipning af hæk ved kirken.
4. Indbydelse til samarbejde med Ansgar Kirke/Vivian Haenschke. Onsdag den 4. februar
2015 kl. 19. Sekretæren mailer indbydelsen til det nye menighedsråd.
5. Samarbejdet med Bolbro kirke. Samarbejdet er begyndt og lader til at fungere godt.
6. Samarbejde med KFUM/KFUK. Bilag 2. Drøftet
7. Forslag til mere indbydende skiltning til kirken /Ida Holm Mortensen. Det nye
menighedsråd arbejder videre på sagen.
8. Julefrokostudvalg (Trine, Laila K, Flemming stiller op, flere efterlyses). Julefrokosten
afholdes torsdag den 11.12.14 kl. 17.30.
9. Næste menighedsrådsmøde 20.11.14. OBS. Mødet flyttes til tirsdag den 25.11.14 kl. 19 for
det gamle råd. Konstituering af det nye råd kl. 20.
10. Eventuelt.
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