Dag og år :

M
Menighedsrådsmøde
for Fly Menighedsråd
hos Tanja og Hyacinthe
torsdag
den 15. november 2018 kl. 18.00
F

Dagsorden:
MMM

1. Godkendelse/underskrift af referater
2. Konstituering
3. Orientering fra præster og formand
a. Ny medarbejder
4. Evaluering
a. Høstgudstjeneste
b. Menighedsmøde
c. Cohen i Kirken
5. Arrangementer og planlægning
a. 1. søndag i advent
b. Jule- & nytårsmøde
c. Sogneudflugt
6. Møde med Kirkegårdskonsulent
7. Maling af vinduer i kirken
8. Økonomi
9. Eventuelt

Blad nr

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

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.
Ad. 2: Næste års konstituering blev vedtaget:
Formand: Turi Roslund
Næstformand: Rasmus M. Johansen
Kontaktperson: Leif Frederiksen
Kirkeværge: Hyacinthe Anohi og
Kasserer: Tanja H. Kristensen
Ad. 3: Ingen orientering fra præsterne i denne omgang
a) Der starter en ny organist den 1/1 2019.
Ad. 4:
a)
b)
c)

Ad 5:
a)

b)
c)

Der var et ringe fremmøde til høstgudstjenesten, kun ca. 10 personer
deltog.
Til menighedsmødet deltog der 6 personer.
Til gengæld dukkede der 98 personer op til koncerten med Cohen i
kirken.

Tante Andante og Skipper Skræk kommer til 1. søndag i advent og
underholder. Julemanden er også klar. Turi har slikposer samt
indkøbslisten til arrangementet. Borgerforeningen står for at varme
gløgg og æbleskiver. Vi mødes kl. 13.00 i kirken.
Invitation til årets jule- og nytårsmøde blev gennemgået samt
tilmelding hertil.
Muligheden for at afholde en kortere sogneudflugt blev drøftet. Mulige
udflugtssteder blev også vendt. Vi følger op herpå senere.

Ad. 6: Vi forventer at skulle have et møde med en konsulent til foråret.

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller tlf. 20 42
44 33
senest 10. november 2017

Ad. 7 + 8: Der tages kontakt til Oda for at få overblik over den økonomiske
situation. Når vi har overblikket, tages der stilling til, om vi har penge til at få
malet vinduer i kirken.
Ad. 9: Vi har kort drøftet forslaget fra Vroue menighedsråd om at afholde en
kirkefestival med en koncert i hver af de 5 kirker. Vi er af den holdning, at det er
en god ide, men bør afholdes over 5 uger i stedet for i løbet af én uge, for vi tror,
at succesen og deltagelsen bliver størst, hvis koncerterne spredes ud over en
længere periode.
Øvrig modtaget materiale blev gennemgået.
Næste møde afholdes torsdag den 3. januar 2019 kl. 18.00 på Solgårdsvej 16.
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