Dagsorden nr. 18 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 27. april 2015 kl. 19, Ribevej 35
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Bent Nielsen, Annette Peschardt, Poul Kjær, Morten Søe Andersen, Jørn Aagaard Laursen, Martin Bonde, Esther Smidstrup og Åse Schrøder
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

1.

Godkendelse af referat nr.
17 og dagsorden. nr. 18

Beslutning

Godkendt

Åse

1A

Regnskab

Kvartalsrapport

Gennemgang og godkendelse

Bent

2.

Kirkens liv og vækst

Gudstjenester, gudstjenesteform og gudstjenestegrupper.

Oplæg fra Martin- Martin indkalder grupper efter sommerferien. I starten en gang
om måneden – herefter formodentlig hv 2.
måned.

Martin

Gudstjenestelivet er gudstjenester søndag formiddag.

Forslaget gav anledning til en god debat i
menighedsrådet.

Martin

Til ny behandling
3.

Tema. Drømmescenarie

For indeværende er det ikke muligt at
ændre den nuværende planlægning, da det
vil gribe ind i organisters, kirkesangeres og
præsters arbejdsplaner. Idet der er hensyn
at tage til kirker udenfor vore 2 sogne og
de faste forpligtelser i fht Højen Sogne.
Skriftligt svar til Trine Granild (Åse)
4.

Evaluering, Diakonipræsten i Vejle provsti

Evalueringsrapport til behandling i MR.

Vi tager rapporten til efterretning. Vi er i
øvrigt rigtig glade for samarbejdet med
diakonipræsten og vil meget gerne se hende mere her i sognet.

Jørn

Tid

5.

Pinsen i præstegårdshave

Mandskab og arbejdsplan for afvikling.

Plan: Jørn skaffer 1-2 plader mere, samt
drikkevarer. Åse skaffer 8 mand til telt.
Spejderne er kontaktet. Martin sørger for
annonce/plakat

Aktivitetsudvalg

6.

MR valg til september.

Planlægning af opstillingsmøde d. 13. september

Se hjemmeside om Menighedsrådsvalg

Bent

Kursus vedr. valg d. 14. juni og 18. august i

Bent og Jørn deltager i kurset.

Gauerslund sognehus kl. 19.
Faste punkter
7.

Kort nyt fra udvalgene.

Sognehus:

Referater fra udvalgsmøder sendes til alle MR
medlemmer.

Skrivelse fra Nationalmuseet.
Skrivelse til arkitekt: Kontrakt på graverhus suspenderes.

Formanden inviteres til
alle udvalgsmøder.

Esther
Tages til efterretning. Tilladelse til gennembrydning af dige ved graverfaciliteter.
Jørn fremlægger oplæg til skrivelse. Det
vedtages, at der skal indføjes en henvisning
til kontrakt af marts 2015. Skrivelsen skal
underskrives med 2 underskrifter før fremsendelse til arkitekt.

Præstegårdsudvalg:

Dagsorden til møde udsendes snarest.

Jørn

Kirkegårdsudvalget: Beslutning

Debat om mærkning af gravsteder. Tages
op, når der skal laves nye skilte med ordensregler.

Esther

Udvalg for børnearbejde: Beslutning:

Afslutning af kirkens børnetime i gorillaparken.

Esther, Jørn

Sekretær:

Intet nyt

Åse

Aktivitetsudvalg:

Intet nyt

Annette -Åse

Præst: Martin Eriksen

Intet nyt

Martin

Graver, Morten Søe Andersen

Orientering: Fjernelse af hækplanter

Morten

Kasserer:

Intet nyt

Kirkeværge: Beslutning.

Planlægning af ny dato for næste kirkesyn

Kirkesyn godkendt af provstiet.

Tilbud på kalkning er på vej

Meddelelser fra formanden

Årshjulet udsendes inden 1. januar

Modtaget

Affald og genbrug.

Fremover skal vi kun have kontrakt med et
affaldsfirma. Bent opsiger nuværende.

9.

Meddelelser fra kontaktpersonen.

.

Orientering om planlagt afholdelse af MUS
samtaler – samarbejdsmøde.

9.

Nyt fra personalet

Morten:

Intet nyt.

10.

Møde-evaluering



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?

God stemning og bred debat – kniber med
at overholde tiden.



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

8.

11.

Mødekalender

Ajourføring.
Menighedsrådsmøder sidste onsdag i hver måned
undtagen december, juli og august.

12.

Punkter til næste dagsorden.

13.

Eventuelt

Punkter til kommende dagsorden: 8 hverdage inden
mødet

Retningslinjer for brug af Sognehuset

Bent

Jørn

Annette

Jørn

