Dagsorden for Menighedsrådsmøde tirsdag d. 19. april kl. 19.30.
Tilstede:
Sune Wæsel
Lars Jepsen
Kate Sørensen
Jane Søgård Hansen (deltog
først til pkt. 7)

Knud Sørensen
Margrethe Tranberg
Stine Ravnborg Nissen
Jesper Engholm (deltog
først fra pkt. 6)

Mette Münchow

Vibeke Dinesen

Hans-Jørgen Lykkeboe
Henrik Vase Frandsen
Lissi Sørensen
Jesper Frost Rasmussen
(ref.)

Afbud:
Birgit Lerstrup

0. Præsternes punkt
Der blev sunget to salmer (754 og 68), samt en lille prædiken fra MT
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, dog udgik punkt 6, da kontaktpersonen ikke er her.
2. Godkendelse af referat fra d. 2/2-2016 (bilag 1)
Godkendt
3. Meddelelser
Ingen.
4. Nyt fra kasseren
4.1. Driftsramme for budget 2017 (bilag 2)
Kasseren fremlagde driftsrammen, som er foreløbig og uden 3% midler.
FU diskuterer budgettet på næste møde, såfremt der er ønsker/spørgsmål skal de gerne
komme ind der.
Der kommer en mail fra kassereren om processen omkring budgettet.
4.2. 3 %-midler
Skal have det på næste MR-møde, så ønskerne skal forelægges der (14. juni), der vil også
komme en mail fra kasseren om dette.
4.3. Godkendelse af Kvartalsrapport (bilag 3+4)
Er kun en foreløbig Kvartalsrapport, som blev fremlagt af kasseren.
Den viser et overskud på ca. 94.000, men der er ting der mangler, før den endelige
kvartalsrapport for 1. kvartal kommer.
5. Nyt fra kirkeværgen
Kirkeværgen orienterede om alle de mange anlægsarbejder der skal ordnes i løbet af året, og hvor
langt de er nået.
Det drejede som om følgende ældre anlægsarbejder:

Renovering af jernvinduer i stueetagen, som starter på tirsdag.
Forsatsvinduer i stueetagen.
Renovering af køkkenet, arbejdet skal udføres i perioden fra 15.juni til 15. august.
Renovering af kontorgangen og dagligstuen, som forventes også at kunne laves i
sommerferieperioden.
På anlæg 2016 er følgende arbejder:
Renovering af Granittrappen
Isolering af svalerummet
Borde og stole til krypten.
Renovering af orgelet, hvor organisten skulle have taget kontakt til Frobenius for at få et tilbud.
Kirkeværgen vil orientere, når der er brug for godkendelse fra Menighedsrådet eller
Forretningsudvalget til at igangsætte arbejder.
Processen vil være at kirkeværgen selv tager det op.
6. Nyt fra kontaktpersonen
Udgik
7. Menighedsrådsvalget 2016
7.1. Hvad vil vi? v. Formanden
Formanden orienterede om hans tanker omkring valget, og om man skal være mere målrettede
i rekrutteringen.
Der blev taget en runde blandt de valgte medlemmer om de ville fortsætte, og hvorfor de
enten ville fortsætte eller stoppe.
(Stine Ravnborg Nissen forlod mødet)
7.2. Køreplan for hvervning af medlemmer til Menighedsrådet v. Aktivitets- og Pr-udvalget (bilag
5)
Jane fremlagde Aktivitets- og Pr-udvalgets tanker om hvordan man skal rekruttere nye
medlemmer.
De gælder om at få hvervet nye medlemmer til et møde d. 10. maj, hvor der vil blive orienteret
om arbejdet i Menighedsrådet.
Der skal hverves så mange som muligt til møderne, så bruttotruppen er så stor som muligt.
Mødet blev rykket til d. 31. maj kl. 18.00 med spisning.
Der skal laves profilbeskrivelse af nogle af Menighedsrådets poster, som kan bruges i
rekrutteringen.
Jane laver udkast til profilbeskrivelserne
7.3. Køreplan for valget v. valgbestyrelsen (bilag 6)
Henrik Vase Frandsen fremlagde de vigtige officielle deadlines omkring valget.
Opstillingsmødet blev sat til kl. 19.30 d. 13. september.
Valgbestyrelsen vil sørge for at få de lovpligtige annoncer i lokalbladene, hvori de fik
Menighedsrådets godkendelse til at rekruttere via disse, hvis der mangler i bruttotruppen
8. Nyt Salmebogstillæg v. Margrethe Tranberg

Margrethe Tranberg anbefalede at der blev indkøbt det nye salmetillæg, når det udkommer.
MR besluttede, at hvis Kasseren og Margrethe Tranberg kunne finde pengene i indeværende
budget kunne de indkøbe 60 stk.
9. Kursus i ledelse frivillige v. Jane Søgård Hansen (bilag 7)
Jane har fået en pris på 6.000 kr. for et 6-timers kursus ved Thomas Kirkeskov, generalsekretær i
KFUM.
Det blev godkendt, hvis Jane mener, at der er nok der vil deltage.
Pengene skal tages fra PR-budgettet.
10. Ansøgning om pc fra kirketjenerne (bilag 8)
Løsningen med den bærbare kirkenets-pc blev bevilliget.
11. Eventuelt
Intet

