GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 21
Mødeindkaldelse: 1. marts 2019
Fmd./sekr.: otc/els

Møde torsdag den 7. marts 2019 kl. 18:30 – 21:00
Afbud fra:

Per B., Claus
Thyge deltog fra punkt. 4.6

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Se under pkt. 4.8
Per og Claus:
– Udgår pga. afbud

1.2 Andet
Der ønskes en tættere kontakt til de flygtninge der kommer i kirken.
Den 31. marts 2019 arrangeres kirkefrokost for flygtninge i gæstefamilier fra kirken.

2 Personale / Lukkede punkter
2.1 Kontaktpersonen
Der har været det årlige medarbejdermøde i februar.
Der gives udtryk for god trivsel i medarbejdergruppen.
Ilyn skal på kursus i uge 33/2019.
Anne-Mette skal i gang med en mere præcis arbejdsbeskrivelse for kirketjenere/sognemedhjælper.

3 Anlægsprojekter
Intet

4 Menighedsrådet
4.1 Forberedelse til næste menighedsrådsvalg
Forslag fra Lone vedhæftes (punktet udsat fra sidste møde).
Vi skal være opmærksom på mulige nye ”emner”.
Tages op til menighedsrådsmøde i efteråret 2019.

4.2 Opdateret regnskabsinstruks
Til godkendelse. Primær ændring er at Karin Ravnborg har afløst Lone Stonor Kristensen som formand for kommunikationsudvalget og redaktionen.
Derudover er instruksen simplificeret, bl.a. er nogle mindre udvalg og nogle enkeltpersoner er fjernet
fra instruksen, udgifter vedr. disse foreslås fremover attesteret af formand/kasserer.
Både eksisterende og forslag til ny instruks vedlægges indkaldelsen.
Regnskabsinstruksen blev godkendt. Ligger til underskrift i Oles boks på kontoret.

4.3 Gennemgang af udvalg, hvor menighedsrådet er repræsenteret
Gennemgang af udvalg (se vedhæftede udvalgsbeskrivelser).
Hvilke mangler, hvilke er for meget, er der udvalg, som bør nedlægges?
Er der udvalgsbeskrivelser, som bør opdateres?
Menighedsrådet opfordres til at gennemgå listen for fejl og mangler og sende kommentarer til Ole.

4.4 Fotogruppen ønsker permanent plads til udstyr til videooptagelser.
Forslag: Musikrummet.
Der er ikke meget plads i musikrummet. Ole foreslår, at låneaftalen med Nor-lyd ophæves og rummet indrettes, så det tilfredsstiller både lovsangsgruppen og fotogruppens behov.
Forslaget forsøges imødekommet. Ole tager en samtale med Norlyd, lovsangsgruppen og fotogruppen for at finde en løsning for brug af rummet.
I øvrigt vil det være dejligt med mellemrum at høre Norlyd til en koncert i kirken.
4.5 Gebislingene (gamle FDF’ere) ønsker at låne (konfirmand-)lokale ca. 1 gang om måneden
Ønsket imødekommes.
Reservation af lokale samt adgang til kirken aftales med sognemedhjælperen.

4.6 Opfølgning fra seneste møder
– Menighedslejr 2020
Der arbejdes stadigvæk på at finde et lejrsted. (NE og HvideKilde).
Vi skønner, der er et behov for der bliver sat penge af i budget 2020 til menighedslejr.
– PREP-kursus – status?
Udestår

4.7 Forretningsudvalget
Referat af møde 19 er tidligere udsendt.
I referatet afviser udvalget et forslag om trappesikring ned til kælderen (Benny deltog ikke i mødet).
Et flertal i menighedsrådet følger forretningsudvalgets beslutning.
Benny er ikke enig i denne beslutning og vil fremadrettet ikke påtage sig ansvar for eventuelle ulykker.

4.8 Andet
Thyge orienterede:
– God tilbagemelding på konfirmandlejr og gudstjeneste.
– Fasteandagt – godt fremmøde.
– Påskevandrings forberedelse i gang.
– Studietur for kirkecare til Manchester d. 10. – 14. april 2018.
– Assist 2019.
Ole opfordrede til at være indsamler til Folkekirkens Nødhjælpsindsamling d. 10. april 2019.

5 Eventuelt
Intet

