GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 12
Mødeindkaldelse: 7. marts 2018
Fmd./sekr.: otc/els

Møde onsdag den 14.marts 2018 kl. 18:40 – 22:00
Afbud fra:

–

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– Orienterede om de 3 kirke care kurser der har været det seneste år
– Konfirmandlejr i kirken – god oplevelse
– Påskevandring – god opbakning
– Orienterede om kursus baseret på ”Mønsterbrydningskursus” – 8. maj 2018 kl. 8-10 orienteringsmøde hos Thyge

Per:
– Orienterede om sin orlov
– Minikonfirmand – 13 deltagere
– Skolen ved Skoven – 8 konfirmander
– Nyt initiativ “Mad & meditation” – start i april 2018
– Orienterede om tur til Kærshovedgård
– Udtaget til lockout
Claus:
– Orienterede om Ohmid.
– Tolkesituationen - pt. ikke mangel på tolke
– Planlægger sommerudflugt til Møns Klint og tur til FCK for Ohmid
– Menighedslejr - 40 Ohmid deltagere
– Ferie uge 13/2018
– Udtaget til lockout
– Ressourcepræst på asylområdet – ophører evt. i løbet af sommer/efterår

1.2 Andet
– 160 tilmeldinger til menighedslejr.

2 Stift & Provsti
2.1 Minikonference 14. april
Program for minikonferencen vedhæftes indkaldelsen.
Der skal vælges 3 deltagere fra hvert menighedsråd.
Per B, Claus og Benny

3 Personale / Lukkede punkter
3.1 Kontaktpersonen
– Birgitte er medarbejderrepræsentant, og vil fremover deltage i MR møder
– Arrangementer i provsti – skal meddeles til IMT så de kan komme på Grønnevang kirkes hjemmeside

– Forslag til div. anskaffelser fra medarbejdergruppen – sendes til forretningsudvalg.
– Når der skal aktiviteter på hjemmesiden, skal der sendes billede/tekst så det er ”lige til at lægge
på hjemmesiden”
– Udsmykningsudvalg – orientering om at personalet nu ønsker at have personaledeltagelse af Ilyn
– Orientering om evt. lockout/strejke og hvordan vi skal forholde os. For de søndage hvor Per og
Claus har tjeneste er der nedsat udvalg bestående af Lone, Per F. og Jørgen.

4 Anlægsprojekter
Intet

5 Menighedsrådet
5.1 Regnskab 2017
Regnskab 2017 samt foreløbig resultatsdisponering vedhæftes indkaldelsen.
Claus gennemgår disse så vi kan tage stilling til dem.
Der vil komme en lille opdatering i starten af næste uge, men den får næppe stor betydning.
Den vil blive sendt med kommentar så snart som muligt.
Menighedsrådet godkendte regnskabet for 2017 ”Grønnevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
14223770, Regnskab 2017, Afleveret d. 14-03-2018 11:53”.
Claus arbejder på en ny regnskabsinstruks.

5.2 Forslag: Nyt højttalersystem til kirkerummet
Nyt højttaler system til kirkerummet vil koste (se bilag):
Højttalere ifølge tilbud:
120.000 kr
Ekstra mikrofoner + stageboks
10.000 kr
Elektriker ifl. tilbud (justeret for skjult kabelføring):
25.000 kr
Maling af kirkerummet (foreløbigt skøn)
40.000 kr
I alt
195.000 kr
Forretningsudvalget har ikke taget endelig stilling til dette; det bør være menighedsrådet, som afgør,
om der skal søges i provstiet om tilladelse til at bruge overskuddet fra 2017 til dette.
Det besluttes at søge provstiet tilladelse til at indkøbe højtalersystem.

5.3 Forslag: Køb af fotografiapparat
”Fotogruppen” har foreslået, at der købes et bedre kamera til planlagte fotos, se vedhæftede forslag
(”Fu-bilag 10.Fotogruppen.pdf”).
Det besluttes at indkøbe kamera.

5.4 Forslag: Ansættelse af honorarlønnet kommunikationskonsulent
Lones forslag derom vedhæftes indkaldelsen.
Menighedsrådet er positivt indstillet - men der skal foretages afklaring omkring behov og økonomi.
5.5 KirkeCare – årsmøde med vedtægtsændringsforslag
Ændringsforslag samt indbydelse til generalforsamling vedhæftes indkaldelsen.
Thyge og Jørgen deltager fra Grønnevang Kirke som stemmeberettigede.

5.6 Frivillighedsdag - ?
Et gammelt udestående – hvad skal vi gøre ved det?
Trivselsudvalget begynder at arbejde på sagen.
Per F. vil gerne deltage i planlægning.

5.7 VISDA – ophavsret til billeder: Aftale?
Se vedhæftede brev fra VISDA om brug af billeder
Det besluttes at vi ikke ønsker at gøre brug af tilbud.

5.8 Opfølgning fra seneste møder
– Mulighed for hævekort (Claus)
Der er bestilt dankort som vil være i kirken.
– Førstehjælpskasse til køkkenet (Benny)
Udestår

5.9 Forretningsudvalget
Referat af møde 10 er tidligere udsendt.
Taget til efterretning.

5.10
Andet
– Lau er trådt ud af kommunikationsudvalget. Kommunikationsudvalget finder afløser, som skal
godkendes af menighedsrådet.
– Benny er valgt som repræsentant for menighedsrådene i Hillerød til landsforeningens årsmøde
– Infobilleder af menighedsrådet er på vej

6 Eventuelt
Intet

