GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 20
Mødeindkaldelse: 31. januar 2019
Fmd./sekr.: otc/els

Møde torsdag den 7. februar 2019 kl. 18:30 – 21:05
Afbud fra:

Lone

1 Anlægsprojekter
1.1 Orientering om installation af højttalere
v. Niels Erik Flensted
Opstart af projekt i uge 8.
Kirkerummet skal tømmes søndag den 17. februar 2019 efter gudstjenesten.

2 Menighedsarbejdet
2.1 Præsterne
Thyge:
– Julemåneden gik godt – er taknemmelig for godt kollegialt fællesskab.
– Konfirmandlejr i februar 2019 er under planlægning.
– Heldagskonfirmanddag og forældre aften.
– Kirkecare – 11 frivillige deltaget i kursus.
– Babysalmesang startet – 4-8 deltagere.
– 26. marts 2019 er der mande aften (billard) i Østervang.
Per:
– Konfirmandundervisning.
– 15 minikonfirmander i samarbejde med Præstevang kirke.
– Om arbejde i Ellebækfængslet.
Claus:
– Jørgen og Jens Kruse har overtaget lederskab af Omid o Shadi.
– Været på konference ”Folkekirkens migrantsamarbejde”.
– Flygtningeudvalget har holdt møde om kontaktfamilier.
2.2 Andet
Intet

3 Stift & Provsti
3.1 Frederiksborg Distriktsforening – generalforsamling
Indbydelse til generalforsamling i distriktsforeningen 25. februar samt spørgsmål om vi ønsker at deltage på Landsforeningens årsmøde 10-12. maj på hotel Nyborg Strand (3 bilag).
Benny deltager, og vi andre opfordres også til, i første omgang, at melde sig til distriktsforeningens generalforsamling.

4 Kirke & Gudstjeneste
4.1 Dåbsopfølgning
Opfølgning på snak fra menighedsrådsmøde 17 (september 2018).
Vi glæder os over den nystartede velbesøgte babysalmesang.

Præsterne følger op på valg af dåbsmateriale.
Punktet følges op på møde i maj 2019.

4.2 Forslag vedr. familiegudstjenesten i julen
Personalegruppen foreslår at familiegudstjenesten julesøndag flyttes til 3. søndag i advent og at der julesøndag i stedet holdes salmesangsgudstjeneste – se bilag.
Forslaget blev godkendt.

5 Personale / Lukkede punkter
5.1 Kontaktpersonen
Anne-Mette orienterede:
– Julie har barsel fra den 31.1 – 11.9.2019
– Vi har en organist i jobtræning fra den 17. januar 2019 og 13 uger frem.
– MUS-samtalerne er i gang.
– Medarbejdere skal i samarbejde med kontaktperson lave arbejdsbeskrivelser.
– 19. februar 2019 er der det årlige medarbejdermøde.
– Arbejdsplanlægning for kirketjenere

6 Menighedsrådet
6.1 Forberedelse til næste MR-valg
Forslag fra Lone vedhæftes.
Udsættes til næste møde

6.2 Forslag om PREP-kursus
Karin Ravnborg foreslår ægteskabskursus i Grønnevang, se bilag.
God ide.
Opfordrer forslagsstiller til at lave et udvalg.
Elisabeth Spørring er med som repræsentant for menighedsrådet.
Udvalget bedes tage kontakt til Hillerød kirke og Græsted kirke, og orientere om hvad vi påtænker,
pga. tidligere henvendelse fra disse kirker om samme emne.

6.3 Forslag om abonnement på kirke.dk
Thyge foreslår, at vi abonnerer på kirke.dk – se vedhæftede bilag.
Tages op i forbindelse med budget 2020.

6.4 Fotogruppen beder om GDPR retningslinjer for Grønnevang kirke
Der er 2 konkrete efterspørgsler fra fotogruppen:
1) Hvem er GPDR ansvarlig?
2) Information om hvordan persondata håndteres (herunder billeder/video)?
Derudover foreslås, at svarene på ovennævnte kan findes på kirkens hjemmeside.
Kommunikationsudvalget har diskuteret henvendelsen, deres oplæg til svar og fotogruppens indlæg
vedlægges (Bemærk: Ønsker til anskaffelser behandles i forretningsudvalget).
Se også www.persondatakonsulenterne.dk/blog-om-gdpr/billeder-gdpr-saadan-er-reglerne-for-billederpaa-internettet-2019, som giver en glimrende oversigt over hvad man må og ikke må.
Pkt. 1 og 2 Udsættes.

6.5 Grøn-kirke forslag
Der er kommet 3 forslag til at udvide det grønne engagement:
1) om det papir, som kirkebladet trykkes på (1 bilag),
2) om at gøre hjemmesiden CO2 neutral (1 bilag),
3) om formidling af blomstereng (2 bilag): Skilt der skal stå ved siden af Parforcejagt skiltet samt evt.
nedenfor bakken på kirkepladsen lige før bakken + info til opslagstavle/uddeling
ad 1) Vi fastholder nuværende brug af Hvidebæk trykkeri og deres brug af materialer.
ad 2) Forslaget blev afvist.
ad 3) Godkendt. Der ønskes en fornyet drøftelse af placering af blomstereng.
6.6 Menighedsmøde – hvornår?
Forslag: Torsdag 13. juni 19:30
Forslaget vedtaget.
6.7 Kandidat til Kirke Care’s bestyrelse?
Se bilag med opfordring
Menighedsrådet indstiller Lotte Jørgensen.

6.8 Fast fællesspisning før menighedsrådsmøderne?
Kan vi arrangere noget fast, som både er nemt og ikke belaster regnskabet unødigt?
Vedtages at der købes mad.

6.9 Opfølgning fra seneste møder
– Menighedslejr 2020
Udvalget leder stadigvæk efter lejr.
– Kistehåndtering: Indkøb af katafalk og orientering til bedemænd
Bedemænd er orienteret og der er søgt om penge til katafalk fra provstiets 5% midler.
– Ventilationsproblematikken, orientering v. Ole
Der er fundet en ventilationsekspert, som arbejder på en løsning.

6.10
Forretningsudvalget
Referat af møde 18 er tidligere udsendt.
Referatet blev taget til efterretning.

6.11
Andet
– Forespørgsel fra fotogruppe musikrummet også kan indrettes til videooptagelser.
Ole undersøger med lovsangsgruppen om det kan lade sig gøre.

7 Eventuelt
Intet

