Dagsorden til menighedsrådsmøde
onsdag d. 25. september kl. 19 – 21.30 kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej
Pkt.

Indhold

Begrundelse/
Beslutningsforslag

1.

Godkendelse af referat og
dagsorden

Bilag
nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Godkendt, dog forventeligt at punkter
udsættes til næste møde. Der indsættes et
punkt på dagsordenen vedr. gennemgang
og underskrivelse af regnskab, pkt. 15, og
der indsættes et punkt vedr. kapel på baggrund af forespørgsel fra provstiet, pkt. 16.
Således rykkes hidtidig punkt 15 og 16 til
at blive pkt. 17 og 18.

Lis

2 min

Lis

2 min

Opfølgning på referat fra
sidste møde
2.

Beslutning fra sidst:
Iværksætterpuljen Liv og
vækst

I hvilken udstrækning er beslutningerne fra sidste
møde gennemført?
Der er fremsendt ansøgning til Provstiet

Orienteret om at ansøgning er sendt.

Sognepræstens APV

Præstegårdsudvalget retter op på punkterne

Præstegårdsudvalget er i gang med arbej-

Den officielle præstegårdshave

Udvalget afventer mødeindkaldelse

Tømning af den gl. præstebolig

det.
19.05

Tømning er påbegyndt

Tømningen er iværksat, og medio oktober
påbegyndes nedbrydning af huset.

Til ny behandling

3.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Debatoplæg fra Udvalget
om en mere sammenhængende struktur og moderne styringsstruktur for
folkekirken

Debatten fra sidste møder fortsætter. Bilag 1 - slide
oversigt fra intranettets forside.
Vi forsøger at komme så langt, at vi kan påbegynde
udtalelse.

Martin/Lis

20 min

Indre anliggender:
Overordnet går vi ind for at der vælges et
kirkeråd.
Betænkelighed ved model 2. Ved at indstillingen til lovgivningen mister kirkerådet en
vigtig funktion ved den begrænsede på
den anden side er der et langt spring og gå
til udvidet kompetence. Sundt at afprøve
modellen med et kirkeråd med begrænset
kompetence.
Betænkelighed i forhold til den demokratiske legitimitet, klarhed over hvordan valget skal foregå. Vi har brug for mere gennemskuelighed. Vi vil lægge stærkt vægt
på at høring af menighedsrådene foregår
på samme niveau.
Vi vurderer, at regulering om gejstlig
retspleje, præsteuddannelse og godkendelser i forhold til § 2-tilladelser varetages af
kirkerådet.
Vi har en betænkelighed om det økonomiske råderum indenfor kirkerådet holder, vi
vil formode at det vil komme udenfor
rammen. Man må forholde sig til den økonomiske merudgift i forbindelse med et
kirkeråds etablering og funktion.
Økonomi:
Enighedsmodellen er den model, som vi er
mest stemt for, men det fordrer, at der er
reelt enighed. Det ser vi dog også som den
store udfordring i modellen.
Vi ser en kombinationsmodel med ét nyt

19.25

organ for begge områder, således at der er
konsensus mellem beslutning og økonomi,
dvs. samme organ ud fra en enighedsmodel.

4.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Prioriterede ønsker fra graveren:

Budgetønsker

Marianne redegør for økonomien:

1.

Løvsuger, pris 58.940 kr ex moms

Hvad er fastlagt i budgettet?

2.

Minilæsser, Multione, pris 142.649
ex moms

3.

Texas combi med kost, pris 8396
ex moms.

4.

jordkasse, pris 11.800. ex moms.

5.

6 affaldsspande, pris 6.248, ex
moms

6.

6 låg til affaldsspande, pris 367, ex
moms.

7.

Lysholdere til kirkebænke

8.

Pc til hjemmearbejdsplads

Hvilket beløb kan vi administrere?
Hvilke budgetønsker har vi pt?
Punktet tages op igen i oktober

Marianne

15 min

19.40

Prioriterede ønsker fra præsten og organisten
1.

Højskolesangbøger

Prioriteret ønske fra præsten
2.

5.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

PR strategi vedr. aktiviteter

Drøftelse af hvordan kirkens aktiviteter formidles

beløb til undervisningsmaterialer

Punktet udsættes til næste møde

Martin

15 min

19.55
6.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Brug af spejderhuset

Det formodes, at kirken skal betales et beløb for
brug af spejderhuset.

Punktet udsættes til næste møde

Martin

5 min

20.00

I bekræftende fald: Kan vi det, eller skal skolen
bruges?
7.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Rengøring af præstegårdshaven, den officielle
samt private del.

Præstegårdsudvalget indstiller, at den officielle del
udvides med området foran præstegården samt den
lille trekant op mod Ribevej
Forslag om at haven ordnes første gang på menighedsrådets regning, da den ikke var i orden ved
indflytning.

8.

9.

Tema:

Begrundelse og beslutning

Møde vedr. gudstjenesteformer

Beslutning om afholdelse af møde d. 14. november
kl. 19.00

Tema:
Kaboo kalendersystemet

Lis

10 min

Det godkendes at udvide den officielle del
som indstillet.
Det godkendes at haven ordnes første gang
på menighedsrådets regning under hensyntagen til vores økonomi.

Punktet udsættes til næste møde

20.10

Lis

2 min

20.12
Punktet udsættes til næstkommende møde

Demonstration af systemet

Martin

25
20.37

10.

Tema:

Begrundelse og beslutningsforslag

Intranettet

Demonstration af systemet

Punktet udsættes til næstkommende møde

Henrik

15 min

20.52
Faste punkter

11.

Kort nyt fra udvalgene, -

Sognehusudvalg:

Punktet udsættes til næstkommende møde.

Henrik/Lis

5 min

senest 10 dage inden menighedsrådsmøderne,
sendes referater fra udvalgsmøder til formanden,
der sender disse referater
ud sammen med dagsordenen.

Huskøb er afsluttet
Valg af arkitekt firma

20.59

Præstegårdsudvalg

2 min

Kirkegårdsudvalget

2 min

Aktivitetsudvalg

2 min
21.05

12.

Meddelelser fra formanden

Referat af møde vedr. frivillige og diakoni med
diakonipræst og sognemedhjælper

Udsættes til næste møde

Seneste nyt vedr. den nye præstebolig
13.

14.

Lis

10 min

21.15

Meddelelser fra kontaktpersonen

Udsættes til næste møde

Nyt fra personalet

Udsættes til næste møde

2 min
21.17
2 min
21.19

16.

Kapel

Udtalelse for behov for kapel, på baggrund af brev
fra provstiet, fra 20.9.13

1.Antallet af kirkelige begravelser
/bisættelser har været , og vi skønner at
kapellet har været anvendt i 2/3 dele af
tilfældene.
2. I sommermånederne april-oktober er der
behov for kølefaciliteter.
3. Med vores kendskab til sognet forventes
det at være uændret.

17.

18.

Møde-evaluering

Mødekalender



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Ajourføring
Visionsmøde d. 8. oktober

Udsættes til næste møde

5 min
21.24

Udsættes til næste møde

2 min
21.26

19.

Evt.

Der kan ikke tages beslutninger under punktet.

Morten har et ønske om at møderne ikke
ligger i forlængelse af hinanden, ellers at
der ligger en lille forplejning til personalet.
Marianne er forespurgt om lamperne ved
præstegården skal bevares eller skiftes.

Dagorsden
Lis Richter Hansen
Formand
Referat
Inge Lolk
sekretær

4 min
21.30

