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Referat af det ordinære menighedsrådsmøde mandag 4/1 2016 kl 19:15-21:30
Tilstede: Petrea Hannibal, Tove Elisabeth Reiter, p. Alren Sosaipillai, Henrik Ledertoug , John-Erik Stig
Hansen (JSH), Eva Maria Linnemann Hansen
Afbud: Michael Høier Clausen og Susan Bjerregaard Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde (bilag)
Intet at bemærke.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
i. Datoer for menighedsrådsmøder i det nye år: 1. februar, 14. marts, 4.april, 9.
maj, 6. juni.
ii. Klokkerne er i stykker. Der kommer en reparatør i næste uge og laver det for
ca. 2- 3000. Hvis han ikke kan lave det, skal der elektriker til.
iii. Nye Nøgler er blevet lavet og låsene er udskiftet
iv. Børneattester uddeles og fremlægges til udfyldelse i sakristiet. De afleveres
til JSH, som sender dem til rigspolitiet.
b. Sognepræsten (ASP)
i. Der arbejdes på sognebladet. P. Alren har overtaget for Michael.
ii. Bilen kommer d. 6. januar
iii. Lys i kirken over alteret og i skibet er skiftet af DTU studerende.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (bilag)
i. Ingen bemærkninger fra menighedsrådet til Pastoralrådet
ii. Erling Tidemann har skrevet lille bog i samarbejde med biskoppen om
reformationen – en fin sidste milepæl.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
b. Bygge og vedligehold
i. Byggeskader (bilag)
Bispekontoret har brugt Promana som rådgiver og har sendt os en regning
herfor. Menighedsrådet afviser at betale.
ii. 5 års vedligeholdelsesplan med firmaet Almskou&Larsen:
Da Larsen pensioneres inden for et år, skal der findes en alternativ sagkyndig
rådgiver.
iii. Menighedssal
Zeltner bedes udarbejde et overslag til forelæggelse for menighedsrådet og
efterfølgende oversendelse til bispekontoret.
iv. Brandvej (bilag)
Kristoffer bedes iværksætte det fornødne.
c. Social
d. Medier

e. Katekese
f. Liturgi
i. Kommissorierevision (bilag)
ii. Familiemessen
5. Særlige sager
6. Indkomne forslag
a. Valfart (bilag)
Tove og Anders påtager sig koordinatorrollen
7. Eventuelt
Banner til barmhjertighedens år indkøbes ikke.
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