GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 10
Mødeindkaldelse: 16. november 2017
Fmd./sekr.: otc/els

Møde torsdag den 23. november 2017 2016 kl. 18:30 – 21:45
Afbud fra:

Lone.

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– 5 årsdåbsjubilæum i november – fint fremmøde
– Subbuteo efter gudstjenesten godt i gang
– Juniorfest – 19 juniorer – god oplevelse
– Spar reception 9. december
– Kirke Care – nyt vinterprogram
– Personalet indstiller til, at der af ressourcemæssige hensyn reduceres udlejning af lokaler, og
menighedsrådet følger dette.
• Beslutning: Udlejning til eksterne ikke-kirkelige kurser reduceres
Claus:
– Dåbshold godt i gang
– Tolke situationen – stadigvæk en udfordring
Elon:
– Evaluering af 3 måneders vikariat.
1.2 Andet
Intet

2 Kirke & Gudstjeneste
2.1 Kollekter 2018
Forslag til kollektformål vedhæftes.
Menighedsrådet gennemgik forslaget, og Claus retter op på listen derefter.

3 Personale / Lukkede punkter
3.1 Kontaktpersonen
– Organistsituation blev diskuteret. Det besluttes at der søges om ½ tids organist snarest muligt i en
tidsbegrænset periode. Anne-Mette og Ole taler med Lone Paepke om nærmere procedurer.
– Der nedsættes et udvalg til ansættelse af ovennævnte: Anne-Mette, Thyge og Elisabeth.
– Birgitte har overtaget annoncering på skærme – og ønsker at få færdige tekst/dias tilsendt i god
tid - senest tirsdag før gudstjenesten hvor det skal vises.
– APV-samtaler skal foretages med de ansatte bortset fra præsterne.

4 Anlægsprojekter
Intet

5 Menighedsrådet
5.1 Valg af:

–
–

Formand: Ole valgt med 6 stemmer for og 1 blank
Næstformand: Per F valgt med 5 stemmer – Torben 1 stemme, Jørgen 1 stemme
Begge valg foregik ved hemmelig skriftlig afstemning og er gældende for 1 år.

–
–
–
–
–
–

Kirkeværge:
Benny
Kasserer:
Claus
Kontaktperson:
Anne-Mette
Sekretær:
Elisabeth
Underskriftsbemyndiget: Per F.
Bygningskyndig:
Torben
Disse valg er også gældende for 1 år.

5.2 Budget 2018 til endelig godkendelse
Det endelige budget vedhæftes. Der er ikke sket ændringer siden de midlertidige blev godkendt.
Menighedsrådet godkender budgettet mærket ”Grønnevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
14223770, Budget 2018, Endelig budget afleveret d. 24-10-2017 09:10”.

5.3 Regnskabsstatus v. Claus
Oktober regnskab er drøftet, og der er ca. 200.000 til brug for resten af 2017, udover budget.
Regnskab for 3 kvartal godkendes.

5.4 Forespørgsel fra Corallerne om fortsat at kunne øve i Grønnevang
Se vedlagte ansøgning
Det besluttes at ansøgning ikke kan efterkommes.

5.5 Opfølgning fra seneste møder
– Kirketællinger, opfølgning (Per F.)
Per F. udleverede kirketællinger for 2015.

5.6 Menighedsrådsmøder 2018
Det foreslås at der afholdes møder 3. torsdag hver måned ekskl. juli.
Der afholdes menighedsrådsmøder på følgende datoer i 2018:
Forår:
25. januar, 22. februar, 15. marts, 19. april, 17. maj, 21. juni
Efterår:
23. august, 20. september, 25. oktober, 22. november
5.7 Forretningsudvalget
Referat af møde 08 er tidligere udsendt.
Referat godkendt.
Menighedsrådet udtrykte tak for Finn Hansens store arbejde gennem mange år.

5.8 Andet
Intet

6 Eventuelt
–

Forslag om at bede for provstiets missionsprojekt.

–

Det vedtages at vi mødes kl. 18.30 til medhedsrådsmøderne og starter kl. 18.00 med spisning.

