GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 17
Mødeindkaldelse: 13. september 2018
Fmd./sekr.: otc/els

Møde torsdag den 20. september 2018 kl. 19:15 – 20:35
Afbud fra:

Claus, Lone

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Orienterede om evaluering af Østfestivalen
– Konfirmandundervisning kommet godt i gang – 35 konfirmander
– Var præst ved Kræmmergudstjenesten
– Vibeke Linden er startet i jobpraktik
– DM i Subboteo den 8. oktober i Grønnevang Kirke
– Er kommet med i projektet ”Den sociokulturelle landsby”. Der arbejdes på at starte kulturforening i
Østbyen, for at samle området.
– Undersøger muligheden for at holde juleaften i Grønnevang Kirke.
– Præstevang ønsker at låne Grønnevang Kirke i ugerne 6-8/2019 grundet reparationer af Præstevang kirke.
– Inger Merete Tuxen starter med babysalmesang i januar 2019 – forløb af 10 gange på tirsdage.
Per:
– Orienteret om konfirmandundervisning af elever fra kompetenceklassen – der er 4 på holdet
– Spaghetti gudstjeneste – 45 deltagere
– Retræte i weekenden 12. – 14. oktober 2018 i Sverige
– God undervisningsaften om mission i Pakistan – og rigtig godt fremmøde.
– Har fået godkendt ansættelse af person til at tage sig af børn fra Sandholm/Sjælsmark under
gudstjenesterne (første, tredje og femte søndag i måneden).
1.2 Andet
Intet

2 Stift & Provsti
2.1 Minikonference 11. oktober
Se bilag. Hvem deltager?
Torben, Ole og Elisabeth deltager

3 Kirke og gudstjeneste
3.1 Gudstjenestetidspunkt – evaluering
Da vi sidste forår besluttede at holde gudstjenester kl. 10 (og fromesser 8:30), besluttedes det også
at evaluere dette efter et år.
Det besluttes at fastholde gudstjeneste tidspunkt til kl. 10:00 og fromesse kl.08:30.
Evaluering af gospel- og lovsangsgudstjenester sættes på til næste møde.

4 Personale / Lukkede punkter
4.1 Kontaktpersonen
Anne-Mette orienterede:
– Julie går på barsel fra den 25. september 2018.
3.oktober 2018 er der indkaldt til møde med ledere fra børnekirken for at få en oversigt over opgaver der skal løses nu når Julie går på barsel.
– Der er funktioner som skal løses i forbindelse med Julies barsel f.eks. dåbsopfølgning.
Dåbsopfølgning har ikke fungeret optimalt den seneste tid. Tages op ved mødet i januar 2019.
– Der har været personaledag – socialt arrangement.
– Der er undervisning i DAP (Den Digitale Arbejdsplads) 17. november 2018 i Præstevang Kirke.

5 Anlægsprojekter
Intet

6 Menighedsrådet
6.1 Budget 2019 til endelig godkendelse
Budgettet, som vi vedtog i maj, er godkendt (”Budget 2019 06.06.2018 sendt til MR.pdf”). Derudover
er ønskerne til vedligehold af kirken, maling af kirkerummet samt ansættelse af kommunikationsmedarbejder også bevilget - via træk på de frie midler (se de bilag ”Budget 2019 - 2022 Hillerød PU
til budgetsamråd.xls”). Derudover vedlægges to bilag, som er de vedtagne budgetter vedr. drift og
anlæg for alle Hillerøds menighedsråd (”Bilag 17…..”).
Menighedsrådet godkender det foreslåede budget.
6.2 Lydsystem til kirken – andet tilbud – til behandling
Det oprindelige tilbud (”Grønnevang Kirke lydsystem 25 01 18.pdf”), det nye (”Bilag 17.Lydsystem Tilbud fra Sound-Tek.pdf”) samt Niels E. Flensteds mail til dette vedhæftes indkaldelsen.
Da de to tilbud er økonomisk sammenlignelige, vælger menighedsrådet at søge provstiudvalget om
midler til tilbuddet fra Sound-Tek, da dette anses at være et mere velkonsolideret firma.
6.3 Ansøgning vedr. Assist
Ansøgning fra ”Arbejdsgruppen omkring ASSIST” vedlægges. Der er senere kommet en tilføjelsen til
denne at ”det også er med deltagelse fra Brohuset og boligselskabet som de sidste to år har støttet
ASSIST med kr. 10.000”. Regnskab for ASSIST-2018 vedlægges også.
Det besluttes at tage dette op når andre indtægtsmuligheder er afklaret.

6.4 Opfølgning fra seneste møder
– Ansøgning om konfirmand-lejr-gudstjeneste for alle på højmessens plads 24/2 2019.
Udestår
– Udvalg til at arrangere menighedslejr 2020
Torben vender tilbage med godkendelse af præcis dato.
Udvalgets sammensætning udestår stadig.
– Arrangement for frivillige – status?
Udestår

6.5 Forretningsudvalget
Referat af møde 15 er tidligere udsendt.
Ole orienterede om status for rottebekæmpelse.
Referatet blev taget til efterretning.

6.6 Andet
– Annette Wilms (regnskabschef) stopper med udgangen af denne måned
– Der er bevilget en støttepædagog til børnekirken og farsibørnene

7 Eventuelt
Anne-Mette laver mad til næste møde.

