GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 23
Mødeindkaldelse: 7. maj 2019
Fmd./sekr.: otc/els

Møde torsdag den 14. maj 2019 kl. 18:30 – 21:10

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Fortalte om studietur til Manchester, for Hillerød Kommune, KirkeCare og Hillerød Politi. en stor
oplevelse.
– Evaluering af påskevandring. Positiv tilbagemelding. Skoletjenesten og teamet bag er klar til næste år i uge 13/2020.
– Subbuteo flyttet til fredag eftermiddag.
– Konfirmandlejr 2020 planlægges til 13.-15. marts 2020, med fællesgudstjeneste søndag.
Per:
– Fortalte om morgenmøde med Ole Andersen
– Der har været Omid o Shadi retræte for ledergruppen.
– Forventer at starte pilotprojekt for ledere i efteråret 2019 – om mønsterbrydning.
– Der er sponsoreret en altertavle til Ellebæk – af Blovstrød Menighedsråd.
Claus:
– Har afsluttet trossamtaler med en gruppe fra Voices of Gospel
– Farsi gudstjenesten om fredagen. Der er tilgang af frivillige.
– Arezou fortsætter som frivillig.

1.2 Andet
Intet

2 Personale / Lukkede punkter
2.1 Kontaktpersonen
– Lisbeth har haft 30-års jubilæum
– Organist i jobtræning er ophørt
– Teen-medarbejder stilling bliver ikke forlænget
– Ferieplan færdig.

3 Anlægsprojekter
Intet

4 Menighedsrådet
4.1 Kvartalsrapport 1 til godkendelse
Rapporten samt Claus’ oversigt vedlægges indkaldelsen, Claus vil kommentere den.
Kvartalsrapporten godkendtes.

4.2 Budget 2020
Budget udmelding med kommentarer fra Claus vedhæftes indkaldelsen.
Som det fremgår af dette, er formålet i denne omgang at få prioriteret kirkens aktiviteter.

På næste møde vil vi så behandle et detaljeret budgetforslag, baseret på ovenstående.
Claus noterede sig en masse ønsker og går videre med disse til budgetfasen

4.3 Sommerkøling af kirkerum
Konsulentrapport med forslag til hvordan kirkerummet kan køles om sommeren samt principskitse
vedlægges indkaldelsen. Derudover vedhæftes kommentarer dertil fra Vilmer Jensen.
Menighedsrådet skal tage stilling til, hvad der videre skal ske.
På grundlag af rapport og kommentarer undlader vi at gå videre med forslaget, men ønsker stadigvæk at kigge videre på alternative løsninger.

4.4 Forslag til møde med kirkekunstner
Thyge og Birgitte foreslår at kirkekunstner Simon Aaen inviteres til et menighedsrådsmøde.
Han har i sidste sæson været i Sognecafeen og fortælle om sit arbejde.
Mail fra Simon Aaen og eksempel på billede vedhæftes indkaldelsen.
Forslaget godkendes. Birgitte Jensen tager kontakt med henblik på møde i september/oktober 2019.

4.5 Ny kontaktperson til Tværkulturelt Center
Verner Kristensen har efter en længere årrække som repræsentant for Grønnevang i Tværkulturelt
Center ønsket at stoppe.
Claus er ny kontaktperson for Grønnevang Kirke.

4.6 Opfølgning fra seneste møder
– Valg af dåbsmateriale (præsterne, se referat fra møde i februar)
Kommende dåbsforældre vil fremadrettet få tilsendt mail mv. vedrørende aktiviteter i kirken.
– Hvad koster det at omlægge skråningen bag kirken til natur/blomstergrund?
Udestår
– Menighedslejr 2020
Nordsjællands Efterskole er booket i weekenden 4. -6. september 2020.
– PREP-kursus – status?
Udestår – der er planlagt møde i juni 2019.

4.7 Forretningsudvalget
Referat af møde 21 er tidligere udsendt.
Bemærk: Kirkerummet lukkes i uge 29 (malerarbejde), hele kirken i uge 30 (stengulvene ordnes)
Der afholdes udendørsgudstjeneste søndag d. 21. juli 2019.

4.8 Andet
– Der indkøbes nye alterlys – batteri.
– Voices of Gospel har koncert d. 3. juni 2019 – og ønsker at tage entre på 50,00. Imødekommes.
– Der er ansøgt om tilskud til Assist trøjer på op til 20.000. Bevilliget

5 Eventuelt
Intet

