GRØNNEVANG KIRKE
Menighedsrådet

Møde nr. 13
Mødeindkaldelse: 12. april 2018
Fmd./sekr.: otc/cbo

Møde torsdag den 19. april 2018 kl. 19:15 – 22:20
Afbud fra:

Per F. og Elisabeth.

1 Menighedsarbejdet
1.1 Præsterne
Thyge:
– 10 års jubilæum 30/9 for den nye Grønnevang kirke. Lægges i arrangementsudvalget.
– Assist i østbyen ligger i uge 27 er ved at blive planlagt. Grill aften om fredagen, afslutning lørdag
m. kaffebord.
– Østfestivalen er i uge 32. Brug for assistance til oprydning søndag eftermiddag.
– Birgitte og Thyge har været til stormøde med lokale aktører (frivillige og professionelle) med tema
omkring tryghed og tiltag i Hillerød øst. Det går godt.
Per:
– Godt minikonfirmandforløb i samarbejde m. Præstevang kirke.
– Mad og meditation. Fint fremmøde.
– ”Grøn kirke” udvalget sættes snart i gang.
– Konfirmandundervisningen (både Per og Thyge) i 2018/2019 bliver som på nuværende hold med
morgentimer og enkelte heldage.
Claus:
– Flygtningeudvalget mødes regelmæssigt. Fællesspisning for kontaktfamilier og Dansk Cafeen
18/4.
– Menighedslejr med 40 deltagere fra Omid o Shadi. Tak til lejrudvalget og Grønnevangfonden.
– Dåbsholdet
– Omid
– Tolketeam
– FCK tur
– Bibelhjemmegruppe (farsi)
– Retræte
1.2 Andet
– Intet

2 Kirke & Gudstjeneste
2.1 Forslag: Konfirmandlejr med gudstjeneste i kirken d.22.-24. februar 2019.
Herunder at søge at holde konfirmand-lejr-gudstjeneste for alle på højmessens plads den dag.
– Vedtaget.

3 Personale / Lukkede punkter
3.1 Kontaktpersonen
– Beløb til arbejdstøj til kirketjenere refunderes efter regning. Max. 2000 kr/år.
– Julie er gravid.
3.2 Organiststillingen
– Anne-Mette har haft møde d. 10/4 med Inger Merete.
– Vi glæder os over, at Inger Merete raskmelder sig fra d. 31/5.

4 Anlægsprojekter
– Intet

5 Menighedsrådet
5.1 Fastsættelse af tidspunkt for årets menighedsmøde
– Afholdes d. 21/6 kl. 19.30.
5.2 Evt. regnskab for 1. kvartal
– Revideret regnskabsinstruks underskrives og tilføjes som allonge til forrige instruks.
5.3 Forhåndsdiskussion (kort) om budget 2019
Foreløbige driftsrammer vedlægges indkaldelsen.
– Driftsramme for 2019 er 2.385 tkr. mod 2.621 tkr. i 2018 og 2.680 tkr. i 2017.
– Budgetspecifikation.for 2018 med regnskabstal for 2015-2017.
– Input til næste budget sendes til Claus senest d. 7/5.
5.4 Evaluering af Påskevandring, Påskedags-event samt menighedslejr
– Påskevandringen gik godt. Evalueringsmøde d. 24/5.
Skoletjenesten ønsker, at den også tilbydes til næste år.
– Påskedags-eventet gik godt. Var godt med trompetist og uddeling af blomster.
Gentages næste år.
– Menighedslejren blev evalueret. Der var meget stor tilfredshed.
Udfordring med børn under møderne. Forslag om børnepasning under møderne og en kortere
familiegudstjeneste.
Godt med mere plads på LMH. Ønsker mere integration mellem forskellige kulturer.
Lejrudvalget skriver en evaluering og lægger den ind i drop-boks.
LMH reserveres Palme-søndag weekenden i 2020.
5.5 Forslag: Fjernelse/flytning af flugtvejslyset ved alteret
Se brandsynsrapport, vedlagt indkaldelsen.
– Vi ansøger om flytning af grønt skilt oppe ved alteret.
5.6 Opfølgning fra seneste møder
– Ansættelse af honorarlønnet kommunikationskonsulent (Ole).
Honorarlønnet skal ændres til fastlønnet. Vedtaget.
– Frivillighedsdag (Trivselsudvalget)
Udestår. Tages op på næste udvalgsmøde.
– Førstehjælpskasse til køkkenet (Benny)
Er modtaget. Skal blot hænges op.
– Kommunikationsudvalget: Afløser for Lau Svensson?
Udestår.
5.7 Forretningsudvalget
Referat af møde 11 er tidligere udsendt.
”Arbejdslørdag” udendørs fredag d. 4/5 kl. 9.30. Torben annoncerer det på søndag.
5.8 Andet
– Menighedsrådsmøde d. 21/6 er flyttet til d. 12/6 kl. 18.30, Per B. sørger for mad kl. 18:00
– Opfordring til deltagelse på Menighedrådsforeningens årsmøde.

6 Eventuelt
– Intet

