GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 11
Mødeindkaldelse: 18. januar 2018
Fmd./sekr.: otc/els

Møde torsdag den 25. januar 2018 kl. 18:30 – 21:30
Afbud fra:

Per B.

1 Menighedsarbejdet
1.1 Orientering fra præsterne
Thyge:
– 2 nye cellegrupper opstartet
– Per B. – godt kommet tilbage efter orlov
– God julemåned/arrangementer
– Øget behov for julehjælp
– Sognecafe – nye med i arrangementsgruppen
– Konfirmandlejr mangler hjælp til madlavning
Claus:
– Juleaften arrangeret af Street Lab – ca. 30 deltager fra Sjælsmark
– Dåbshold/gudstjenester: Stabilt fremmøde
– Sommerlejr i uge 29 på LMH
– Dansk cafe mangler frivillige hjælpere
– Kontaktfamilier – fortsætter arbejdet
– Dansk asylsamarbejde – kortlægning af farsi talendes kirkeliv i Danmark
– 19. februar 2018 høring i Ikast – vedr. forhold i asyllejre
1.2 Andet
Intet

2 Stift & Provsti
2.1 Fremtidig organisering af Det fælles Kirke- og Regnskabskontor
Det foreslås, at kontoret bliver selvstændig juridisk enhed, se bilag (2 stk).
Det vedtages, at vi ønsker at blive optaget i det Fælles Kirke- og Regnskabskontor deltagelse i forsøgsordning nr. 3

2.2 Hillerød Slotssø Byfest 2018
Brev fra provsten og invitation fra byfestudvalget vedhæftes indkaldelsen.
Vi giver fulde opbakning, men har ikke resurser til deltagelse som kirke pga. sommerfest, Assist og
Østfestival

3 Kirke & Gudstjeneste
3.1 Kirkebøn
Per F. foreslår at PKYM-projektet medtages i kirkebønnen.
Præsterne takker for påmindelse.

4 Personale / Lukkede punkter
4.1 Orientering om ansættelse af ½-tids organist
Stella Skov Meldgaard er ansat i 50 % vikarstilling fra d. 1. februar 2018 – 31. maj 2018

4.2 Forslag til ændring af arbejdsopgaver for børne/ungdomsmedarbejder
Forslag vedhæftes indkaldelsen.
Fra 1.marts 2018 vil Julies arbejdsopgaver primært have fokus på børne/juniorarbejdet.
Der er udarbejdet en præcis arbejdsbeskrivelse.
J-zones ugentlige arrangementer ophører som følge af dette.

4.3 Kontaktpersonen - i øvrigt
Anne-Mette er i gang med MUS samtaler

5 Anlægsprojekter
Intet

6 Menighedsrådet
6.1 Trivselsudvalget
Forslag om Allehelgens-arrangement.
Trivselsudvalgets forslag bakkes op af menighedsrådet.
6.2 Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Ole foreslår, at vi gør det til en permanent ordning, at vi deltager/bidrager til dette.
Menighedsrådet vedtager dette.
6.3 Forespørgsel om lokale til kursus
Mail herom fra Per B. vedlægges indkaldelsen.
Menighedsrådet imødekommer ansøgning.
Fremadrettet ønskes ansøgning sendt direkte til menighedsrådet fra ansøger.
6.4 Diskussion om nyt højttalersystem til kirkerummet
Vi har haft demonstration af nyt højttalersystem; mere information vil blive givet på mødet.
Menighedsrådet besluttede at forretningsudvalget arbejder videre med forslaget og at der kan søges
provstiet om finansiering.
6.5 Ønske om flytning af møder i februar og marts pga. sammenfald med møder i provstiet
Vedtages at menighedsrådsmøde d. 22. februar 2018 aflyses.
Vedtages at menighedsrådsmøde i marts flyttes til d. 14. marts 2018 kl. 18.30. Lone sørger for spisning kl. 18.00.
6.6 Forretningsudvalget
Referat af møde 09 fra december 2017 er tidligere udsendt.
Taget til efterretning
6.7 Andet
– Kasserer undersøger muligheden for at få et hævekort til brug for arrangementer og med særskilt
konto, og hævekort til MENY.
– Forslag om opsætning af førstehjælpskasse i køkkenet. Benny undersøger.
– Stor tak til Per F. for koordinering af påskevandring.
– Kort referat fra udsmykningsudvalget.

7 Eventuelt
Punkt til næste møde - Frivillighedsmiddag

