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23. 11. 2016
Ref erat af meni ghedsrådsmøde mandag d. 21. 11. 2016

Til stede: J ohn- Eri k Sti g Hansen (JSH), p. Al ren Sosai pill ai ( ASP), Henri k Ledert oug ( HL), Mari anne
Hansen ( MH), Susan Bj erregaar d Ni el sen ( SBN).
Af bud: Michael Høi er Cl ausen ( MHC), Petrea Hanni bal ( PH), Eva Mari a Li nne mann Hansen ( E MH)

1. Godkendel se af dagsor den
Dagsor den godkendt es
2. Be mær kni nger til f oregående meni ghedsråds møde ( bi l ag)
Ingen be mær kni nger til referat et.
3. Ori ent eri ng
a. For manden (JSH)
Ingen be mær kni nger
b. Sognepr æst en ( ASP)
Ingen be mær kni nger
c. Past oral rådsrepr æsent ant en (JSH på vej ne af E MH)
EL H var i kke til stede, men havde sendt et fi nt ref erat fra senest e past oral råds møde.
Fr a dette be mær kedes at Bispedø mmet ko mmer ud af 2016 med et lill e overskud,
hvil ket er posi ti vt. Overskudet er pri mært skabt ved bespar el ser sa mt li dt ekstra
i ndt ægt er ved ki rkeskat.
d. Engel sktal ende gr uppe ( SBN)
Der pl anl ægges at l ave et j ul ehyggearrange ment f or all e de akti ve ved den engel ske
messe. Desuden er der nu så mange akti ve, at der er et abl eret koor di nat orer f or de
f orskelli ge gr upper. Der vil bli ve af hol dt koor di nat or møde i nær fre mti d også.
4. Udval g og ar bej dsgr upper
a. Økono mi og f orval tni ng
Ingen be mær kni nger
b. Bygge og vedli gehol d
Vandet, so mder har vær et konstat eret på væggen i øst kæl deren under apsi s, er i kke
bl evet konstateret i gen. Sognepr æsten vil stadi g søge at tage bill eder hvi s/når det
optr æder i gen mhp at søge Tho mas Hall e til råds og evt. kont akt e Pr o mana o m hvad
der skal gør es ved det.
c. Soci al
Dort e Li nne mann kont akt es af ASP med hensyn til antal til mel di nger til
Adventsf esten f or at fi nde ud af, o mdet bli ver nødvendi gt at reserver e skol ens
gy mnasti ksal.
d. Medi er
Sognebl adet er på trapperne. Fr e mover vil det vær e et mål at f å en arti kel på engel sk
med i sognebl adet. SBN kont akt er Co mpani ons f or at hør e, o m de vil skri ve en arti kel
til f orårsnu mmer et.

e. Kat ekese
Det går godt med kat eket erne. Der bl ev di skut eret hvorvi dt der skull e startes et
Mi di - DUK f orl øb f or bør nene der net op har genne mgået f ørsteko mmuni on og i ndtil
de skal starte fir mel sesf or ber edel se. Det kunne af hol des onsdag aften og der søges
efter 2 voksne, hvoraf den ene kan stå f or madl avni ng og mi ddag til bør nene.
f. Liturgi
Taber nakl ets pl aceri ng bl ev di skut eret i gen, her under mul i gheden f or at ”vende”
si deal teret og skabe en krans af st ol e/knæl eska ml er omkri ng al teret i stedet f or tre
rækker, so mdet er i dag. Pl adsen er måske f or trang til det, men Tu mmas Pl anck vil
bli ve bedt o mat l ave en model t egni ng efter mål.
5. Særli ge sager
Int et at be mær ke
6. Indko mne f orsl ag
a. Hal vtag ( bil ag)
Tu mmas Pl anck har fre ms endt udf ørli g beskri vel se af sit f orsl ag til et hal vtag.
Meni ghedsrådet besl uttede enst e mmi gt at godkende f orsl aget, og udtr ykker st or
takne mmeli ghed til Tu mmas, so mvil sørge f or bekostni ng og et abl eri ng.
b. Venskabs meni ghed i Sri Lanka
Punkt et udskydes til meni ghedsrådet er f ul dtalli gt.
c. Ans ættel se af afl ønnet personal e
Forsl ag fre msat af PH, i det der ønskes overvej et o mvi kan ansætte en pr of essi onel
or gani st. Punkt et udsættes til næste meni ghedsråds møde, da PH havde mel dt afbud.
7. Event uel t
Int et at be mær ke
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