Dag og år :

Menighedsrådsmøde hos Tanja og
Hyacinthe
onsdag den 1 7. januar 2018 kl.
18.00
Dagsorden:

1. Godkendelse/underskrift af
referat
2. Orientering fra Formanden
a. VISDA – vi skal
betale afgift
3. Nyt fra Præsterne
4. Gospel for konfirmander
a. Antal
b. Servering
c. Forsamlingshus
5. Nyanskaffelser – status
a. Andet
6. Drøftelse af målsætning for
2018 (Kirke for alle)
7. Kirkegårdsvedtægt –
bearbejdning
8. Protokol for kirkegården –
gennemgang
9. Næste møde (i marts)
10.Eventuelt
11. Vedr. personale

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller
tlf. 20 42 44 33
senest 12. januar 2017

Blad nr

Tilstede var: Ryan Nørgaard, Leif Frederiksen, Rasmus
M. Johansen, Turi Roslund, Hyacinthe Anohi, Caspar
Tornøe og Tanja H. Kristensen
Afbud fra: Jørgen Husted

Ad. 1: Referat fra sidste møde blev godkendt og
underskrevet.
Ad. 2: Vi kan ikke undgå at skulle betale VISDA
fremadrettet. Derudover har der været brandsyn. Vi fik ingen
væsentlige bemærkninger.
Ad 3: Intet nyt til dette punkt.
Ad. 4: Gospel for konfirmander afholdes den 26/1 2018.
a) Der er 28 konfirmander, og derudover bliver der ca.
12 voksne.
b) Der serveres rundstykker om morgenen, boller og
kage til eftermiddagskaffe og endelig pizza til aften.
Tanja sørger for bestilling af pizza, 3 forskellige slags
til udbringning kl. 17.30. Turi bestiller vand, juice mv.
Sodavand har vi på lager.
c) Hele forsamlingshuset er bestilt. Desuden er der
bestilt rengøring.
Ad. 5:
a) Status er, at vi har fået anskaffet det, vi har behov
for.
Ad. 6: Årets målsætning for aktiviteter, personale og
bygninger blev drøftet.
Vi blev enige om følgende målsætning:
Aktiviteter: Vi vil fremme det kirkelige liv med særligt
fokus på børnefamilier og anden gudstjenesteform.
Personale: Vi vil have fokus på arbejdsmiljøet, særligt det
psykiske arbejdsmiljø.
Bygninger: Vi vil vedligeholde bygninger i det omfang, det
er muligt inden for de udstukne finansielle rammer.
Ad. 7: Kirkegårdsvedtægten blev gennemgået.
Ad. 8: Graver og kirkeværge gennemgår
kirkegårdsprotokollen, når vejret bliver lidt bedre.
Ad. 9: Næste møde afholdes den 8/3 2018 kl. 18.00 hos Tanja
og Hyacinthe. Ryan er forhindret i at deltage ved næste
møde.
Ad. 10: Døre i kirken + trappen til tårnet bør males. Desuden
skal vi være særlige opmærksomme på fjerning af alger.
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