GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 16
Mødeindkaldelse: 16. august 2018
Fmd./sekr.: otc/cboe

Møde torsdag den 23. august 2018 kl. 18:40 - 21:00
Afbud fra:

Elisabeth, Torben, Per B.

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Præsterne er begyndt at mødes med menighedsrådsformanden en gang månedligt for at styrke
kommunikationen.
– Assist inden sommerferien gik godt, fuldt hus med deltagere.
– Østfestival efter sommerferien. Kirken mere i brug. Gik godt.
– Skal stå for gudstjenesten på kræmmermarkedet i år.
– Konfirmanderne (stort hold) starter i næste uge.
Claus:
– Farsi sommerlejr gik godt. Kigger mod 2019.
– Omid er startet op igen, samme antal deltagere.
– Kørsler til/fra Sandholm og Sjælsmark om søndagen sker 1., 3. (og 5.) søndag i måneden. Dette
indtil udgangen af oktober i første omgang.
– Tanker om at opdele børnekirken i endnu en gruppe (farsi)
– Gudstjeneste for farsi talende fredage formiddage d. 21/9 og 26/10 (i omid o shadi tiden).
– Tanker om udvidet besøgstjeneste i lejrene.
– Praktikant fra Folkekirkens Migrant samarbejde starter i næste uge.
1.2 Andet
Intet

2 Personale / Lukkede punkter
2.1 Kontaktpersonen
– Anne-Mette orienterede kort om status vedr. den ledige stilling som vikar for børne/juniorlederen,
men ansøgningsfristen er først i morgen.

3 Anlægsprojekter
– Intet.

4 Menighedsrådet
4.1 Kvartalsrapport nr. 2 til godkendelse
Rapporten vedlægges indkaldelsen, Claus vil kommentere den.
– Kvartalsrapporten blev godkendt.
– Derudover orienterede Claus om at vi har fået MyShop med nyt nr. som erstatning for Mobilepay
(er taget i brug) og at det nye dankort er kommet.
4.2 Tiltrædelsesprotokol til underskrift
Ny revisor => ny underskrifter (protokollen vedlægges indkaldelsen, Ole medbringer papirudgave).
– De tilstedeværende medlemmer underskrev protokollen.

4.3 Billedgave
Vi er tilbudt et maleri, se vedhæftede mail og billede.
– Vi takker nej til tilbuddet.
4.4 Energimærkning / energikonsulent
Grøn-Kirke udvalget beder menighedsrådet om at tage stilling til om vi skal have energimærket kirke
og/eller præstebolig, se vedhæftede mail og eksempel på energirapport.
– Vi ser ikke noget behov for en vurdering i øjeblikket.
– Vi glæder os med, at processen til mere grøn kirke er godt i gang.
4.5 Opfølgning fra seneste møder
– Fjernelse / flytning af brandskilt ved alteret.
Tilladelse er givet. Flyttes når kirkerummet skal males.
– Ansøgning om at afholde konfirmand-lejr-gudstjeneste for alle på højmessens plads 24/2 2019.
Udestår, mangler afklaring om konfirmandlejr (Thyge)
–

Udvalg til at arrangere menighedslejr 2020
Der arbejdes på det.

4.6 Forretningsudvalget
Referat af møde 14 er tidligere udsendt.
– Referatet blev godkendt.
– Problemet med rotter: Kloakfirma er inde over. Der er nok brud på en gammel kloakledning.
– Varmen i kirkerummet i den varmere periode er et problem. Provstiet søges om penge til en ventilationskonsulent.
4.7 Andet
– Næste landemode er d. 6/10 2018. Ole samler tilmeldinger.
– Gudstjenestetidspunktet evalueres på næste menighedsrådsmøde.
– Arrangement for frivillige mangler opfølgning.

5 Eventuelt
Intet

