Menighedsmøde d. 21. juni 2018
Orientering v. Ole Tornvig-Christensen (formand) om hvordan det gik – og forhåbentligt vil gå
Hvad er sket:












Ny hjemmeside
Nyt kirkeblad
Nyt gårdmiljø med indkøb af udendørs møbler og ny dør.
J-zone er nedlagt, og børne/juniorarbejde er opprioriteret. Der afholdes juniorarrangementer.
Jonas Astrup udtrådte af menighedsrådet sommeren 2017 og er erstattet med Benny Chordt Hansen.
Inger Merete Tuxen har været sygemeldt i 2017/2018 - der har været gode vikarer.
Gudstjenestetidspunkt er i 2017 ændret til kl. 10.00 – evalueres på menighedsrådsmødet i august 2018.
Forslag: Eftermiddagsgudstjeneste – i stedet for gudstjeneste kl. 08.30.
Tolkesituationen er blevet mere stabil
Korsene i klokketårnet er blevet gjort mere synlige / gyldne.
Der er kommet nye skabe på præsternes kontor
Der er fokus på børnekirken

Derudover blev der snakket om sognecafeen.
Visioner/ønsker:




Nyt højtalersystem i kirkerummet – der er modtaget et tilbud og arbejdes på at få endnu et tilbud, og
forventer at få afklaret i 2018 om der kan udskiftes højtalersystem.
Der søges om at få ansat en kommunikationskonsulent til at løse hjemmeside/PR.
Der er udfordring med flygtningebørn i forbindelse med gudstjenesterne. Der arbejdes på at få ansat en
person til at tage sig af dem.

Orientering v. Claus Øland-Christensen (kasserer) om vores økonomi
 Claus fortalte hvordan budget 2019 adskilte sig fra tidligere års budgetter: Vi er blevet bedt om at
reducere budgettet ret meget. Nogle besparelser er fundet, men vi har svært ved at reducere
budgettet så meget som ønsket.
Eventuelt / spørgsmål / forslag
 Der blev spurgt om udgifterne til juniorarbejde i forhold til teen arbejdet. Ole opfordrede til at søge
menighedsrådet om ekstra bevilling, hvis budgettet er opbrugt.
 God succes med juniorfester – og et håb om derigennem få teen arbejdet opprioriteret.
Menighedsplejen / GrønnevangFonden: Orientering v. Henning Bay Jensen (formand)
Henning orienterede om fondens formål og hvad der er givet bidrag til i 2017:








Julehjælp inkl. julehjælp til flygtninge
kr. 58.000,00 (inkl. donationer)
Assist
kr. 5.000,00
Tværkulturel sommerlejr
kr. 15.000,00
Menighedsudflugt til Sverige
kr. 10.000,00
Østfestival
kr. 13.000,00
Ohmid/flygtningearbejde
kr. 8.000,00
Fonden støtter derudover enkeltprojekter, subbuteo, sprogcafe, gospelkor, kvindedag m.m.

Der var i 2017 et underskud på kr. 17.000,00 – hvilket modsvares af et tilsvarende overskud året før.
Kassebeholdningen er på kr. 181.000,00

