Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 8. Februar 2017 kl. 19.00 – 21.00
Afbud: Oda og Leif

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Kirkens liv og vækst
2a. Beslutning
- Opfølgning på visionsdag og beslutning vedr. Fokuspunkter for 2017 – 2018,
gennemgang ved Bo (se oplæg fra Leif, bilag)
- Vi godkender visionerne for 2017 og 2018
-

Omfordeling af budget 2017( se oplæg fra Christian, bilag )
der oprettes et nyt formål der hedder musik til gudstjenester – der omposteres 28.000 kr
i henhold til bilag

2b. Orientering/drøftelse
- Peter, Frode, Betty og Inger Marie deltager i sogne indsamlingen den 12. marts som
afholdes i hele landet af Folkekirkens Nødhjælp
3. Kort nyt
Formand/næstformand
- Peter giver referat fra Distrikt foreningens inspirationsdag og generalforsamling
Hvor der bl.a. var oplæg om mere fælles organisering og drift menighedsrådene
imellem.
Kassereren
- Efterlyser ønsker og behov til det nye budget for 2018
Kontaktperson
- Bodil har været til orienterings møde for nyvalgte – mange gode informationer
Har medført at APV er i gang på det fysiske plan
Kirkeværge
- Intet til referat
Præsterne
- Kirkerodsgudstjeneste søndag d. 5. marts (hjælpende hænder og læsere)
Frode og Inger Marie hjælper.
- Haft kirkeuge med rekord deltagelse af elever og forældre samt rigtig gode lærere – en
meget god uge.
- Henv. Fra Lær Dansk om at bidrage til kulturmødet om hvordan vi gør i kirken –
præsterne stiller sig til rådighed når behovet opstår
- Online sjælesorg – en link på hjemmesiden henviser til dette
Kirkeudvalg
- Der er indrettet kontor til Alex og det er blevet godt
- Kirkesyn den 21.februar kl 13.30
Præstegårdsudvalg
- Er i gang med at sælge huset på H.C. Ørstedvej 77
- Der aftales dato for syn
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Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 8. Februar 2017 kl. 19.00 – 21.00
SogneNyt
- Intet til referat
Medarbejderne
- Egon er på kursus i denne uge, Allan afløser.
- Arbejder på at flere kor piger med ved gudstjenesten
4. Evt.
- flere har svært ved at tåle stearinlys – forslag om lyset kan dæmpes, det tages med på
kirkesyn
5. Opfølgning på rådsmødet tirsdag den 10. januar
Lukket møde.

Grundet personlige årsager har Oda Sørensen og Leif Skibsted Jakobsen anmodet om med
øjeblikkelig virkning at træde ud af menighedsrådet ved Fredens kirke.
Menighedsrådet imødekommer anmodningen
Peter Hove er fungerende formand og indkalder rådet, suppleanterne til et konstituerende
møde den 11. april.
Bodil Schou er fungerende kontaktperson.
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