Referat fra menighedsrådsmøde og personalemøde
Torsdag den 14. November kl 17.30 i menighedssalen
Dagsorden
Kaffe v/Egon
Indledning v/Inger Marie
Hver personalemedlem fortæller kort om arbejdet nu og fremad
Kirsten :
-

Har kontor begge steder det fungerer
Har legestue og cafeen som kører.
Sammen med Anne planlægges dagpleje sang
Er i gang med indsamling af gevinster til advendsfesten.

-

Glad for arbejdet
Glad for Silkeborgvej, fået sig godt indrettet
Går godt med koret - en af kor medlemmer er hjælpere i spire
og børnekor
Babysalmesang - der er indkøbt klap sammen bænke til koret.
Kirke/skolesamarbejdet er ikke i gang da lærerne er fyldt med arbejde.
Minikonfirmander er i planlægning

Gry:

Egon:
-

Har også en god hjælper
Dagligdagen går godt med forskellige opgaver i forbindelse med ombygning er
der forskellige uforudsete ting. Har mod på det.

-

Er gået op i tid og er her mandag tirsdag onsdag dog kortere dage
Skal på kursus til marts i periodisk rengøring
Befinder sig godt med mere tid og føler sig med - også glad for Silkeborgvej

-

Det går fint der er nok at gøre glad for Silkeborgvej
Er på efteruddannelse - glad for ipaden til noder.
Voksenkoret har 10 medl.og det er godt
Juniorkoret har 7 og de er ikke for trofaste til søndagens gudstjeneste og det
kunne være godt med en kirkesanger - det er til videre overvejelse

Marianne:

Anne:

Herefter kort rådsmøde
1. Formand / næstformand

2. Udfordringer og opgaver i forbindelse med ombygningen - der er mange udfordringer som også
kræver kreative løsninger. Dejligt at vi er kommet i gang.
Livstræet er en udfordring flere firmaer har sagt fra. Der er et prof firma som kan gøre
det. Der indhentes tilbud hos dem på nedtagning og opbevaring samt genopsætning
3. Præster - menighedsplejens midler - uddeles 15. December
4. Kasseren intet til referat
5. Kirkeudvalget - intet til referat
6. Punkter til næste møde - konstituering - datoer til MR møde det næste 1/2 år - oprydning i huset
- visionsmøde, valg, vigtige datoer 20. Januar og 12. Maj
7.
8. Evt.

