GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 14
Mødeindkaldelse: 10. maj 2018
Fmd./sekr.: otc/els

Møde torsdag den 17. maj 2018 kl. 19:15 – 21:45
Afbud fra:

Torben
Anne-Mette gik efter punkt 1.3
Claus gik efter punkt 4.2
Benny kom til punkt 4.2

1 Personale / Lukkede punkter
1.1 Kontaktpersonen
– Stella har sidste arbejdsdag d. 27. maj 2018.
1.2 Ansøgning om midlertidig arbejdstidsnedsættelse
Inger Merete anmoder om 3 timers reduktion om ugen frem til 1. juni 2019, se bilag.
– Anmodning om reduktion af 3 ugentlige arbejdstimer godkendes.
– Reduktion i timer overføres til vikarkontoen.
– Anne Mette sørger for udfærdigelse af bilag til ansættelseskontrakt.
1.3 Ansættelse i arbejdsprøvning
En person har henvendt sig vedr. evt. arbejdsprøvning i Grønnevang.
Arbejdsområder skulle være Kirke Care administration m.v.
Der vil være behov for kontor i perioden (frivilligkontoret).
– Anmodning godkendt.

2 Menighedsarbejdet
2.1 Præsterne
Thyge:
– Konfirmationer – god oplevelse.
– Konfirmandindskrivning – ca. 35 konfirmander.
– Vil orientere om Retten til Livs demonstration i København den 9. juni 2018.
– Præstepraktikant – Emil Brande Bagen Pedersen i ugerne 39-41/2018.
– AA ønsker at holde regionsmøde 4 gange årligt i Grønnevang Kirke.
Menighedsrådet er positivt, Ole giver endeligt svar efter at have sikret, at det ikke konflikter med
andre arrangementer.
Per:
– Drivhuset har været på besøg hos Per og Tove.
– Konfirmation – god oplevelse.
– Mad og meditation: Fortsætter efter sommerferien.
Claus:
– Omid stabilt
– Dagsudflugt d. 29. juni 2018
– Dåb og konfirmation d. 3. juni 2018
2.2 Andet
– Intet

3 Anlægsprojekter
– Intet

4 Menighedsrådet
4.1 Budget 2019
Claus vil fremlægge et foreløbigt udkast til et budget, behandlet først i forretningsudvalget og efterfølgende med regnskabskontoret.
Ønskerne til budget 2019 er: Kommunikationsmedarbejder (84.000), hjemmesiden (20.000), sognecafeen (?) samt (men først næste år) menighedslejr 2020 (25.000).
Bemærk at vi ikke vedtage budgettet, dette er ”kun” indledningen. Vi bliver nok nødt til at tage en
runde mere, da det er ret store besparelser, vi er blevet bedt om at foretage.
– Budgettet blev gennemgået og tilrettet.
4.2 12-trins mønsterbrydningskursus
Skal vi have et sådant i Grønnevang?
– Claus Bækgaard har været på besøg og orienteret om 12-trins mønsterbrydningskursus.
Når der er ressourcer til det, er det OK for menighedsrådet.

4.3 Opfølgning fra seneste møder
– Frivillighedsdag
Intet nyt.
– Kommunikationsudvalget: Afløser for Lau Svensson?
Karin Ravnborg indtræder i udvalget.
– 10 års jubilæum 30/9 (Arrangementsudvalget)
Flyttes til den 7. oktober 2018 og der arbejdes videre med arrangementet.
– Fjernelse / flytning af brandskilt ved alteret
Udestår.
– Ansøgning om at afholde konfirmand-lejr-gudstjeneste for alle på højmessens plads 24/2 2019.
Udestår.

4.4 Forretningsudvalget
Referat af møde 12 er tidligere udsendt.
– Taget til efterretning.

4.5 Andet
Intet

5 Eventuelt
– Henvendelse fra Finn Hansen om at der mangler kontaktfamilier til flygtninge.
Vi er obs på behovet og vil gerne støtte Claus i at finde flere familier.

