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Tilstede
Andrea Gynther-Sørensen
Ellen Goting
Inga Stegelmann Knudsen
Jens Holger Geil
Jens Mægbæk Madsen
Jette Marie Bundgaard-Nielsen
Lars Svendsen
Lene Juhl Kofod
Lis Kjær
Raymond Lyhne
Lisbeth Lindegaard
Malene Vangsøe Bitsch
Pia Lund
Stine Petersen (medarbejderrepræsentant)
Peter Juhl Hansen (kirkeværge)
Suppleanter
Marianne Lorenzen
Fraværende
Gillian Godette
Jens Smedegaard
Poul Jørgen Dybdal
Søren Gynther-Sørensen

1. Behandling af referat fra mødet
22. marts

Intet at bemærke

2. Orientering fra formanden
Vi har modtaget en foreløbig driftsbevilling for 2018. Den er,
som I måske har set, 100.000 kr. mindre end den bevilling, vi
har for 2017.
Vi har søgt stiftet om opnormering af Malenes stilling fra 75%
til 100% i perioden 15. august – 15. oktober. Det er begrundet
med frikøb af provsteforeningens formand, som jo er Jette Marie. Provsteforeningen refunderer stiftet.
Jeg har modtaget en tilkendegivelse om, at vi får provstiets accept på vor indstilling om renovering af sognegården.
Har modtaget svar fra Biskoppen om brev, som nogle medlemmer af MR har sendt om trosbekendelsen. Sendes rundt til MR
til orientering.
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3. Orientering fra præster

Lisbeth og Lene orienterer om forskellige ting.

4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten

Stine nævner, at det er vigtigt, at kirketjenerne i god tid bliver
orienteret om, til hvilke arrangementer og aktiviteter, de skal
være med.

5. Opfølgning på visionsdagen 26. I første omgang prioriteres ”Indsats for dåb”, og ”Velkommen til
marts – hvilke aktiviteter skal vi sognet”.
prioritere?
Ellen, Pia, Sara og kirketjeneren arbejder fortsat på forslag til at
skaffe flere frivillige.

6. Etablering af et aktivitetsudvalg
7. Hjælp til arrangementer, ”Lyset
6/5”, Demens arrangement 16/5
og sommerfesten 18/6

Søren, Inga, Marianne Lorenzen, 2 præster. Evt. plus en mere.
”Lyset” lø 6/5 kl. 13-15.45. Jens Smedegaard, Gillian, Jens
Mægbæk, Ellen.
Demensarrangement ti. 16/5 kl. 17. Andrea, Pia, Inga, Ellen.
Sommerfesten 18/5. Jens Holger, Andrea, Inga, Marianne Lorenzen, Lene.

8. Rygepolitik, jf. bilag

”Al rygning indendørs er forbudt” gælder for alle, der færdes i
vore lokaler.

9. Etablering af mulighed for cykelparkering

Det pålægges bygnings- og kirkegårdsudvalget snarest at finde
en løsning på cykelparkering for et større antal cykler.

10. Projekt nye messehagler

Der igangsættes researcharbejde mht. kunstnere, udsmykning og
pris.
Lis, Raymond, Ellen, Lene Geil og Lisbeth.
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11. Næste møde

Tirsdag 23. maj kl. 18.30

12. Eventuelt

Lis. Nævner strikkede dåbsklude, som er vist i MR-bladet. Det
er en ”dåbsklud”, som familien får med hjem efter dåben. Hun
har strikket de 15 forskellige, der er omtalt i bladet, og vil gerne
stå for en strikkeklub. God ide. Sættes på dagsorden til næste
møde.
Lidt snak om fotoprojektet, der er kommet tilbud på. Der er ikke
interesse for det.
Stine anmoder om, at de der ved, at de kommer til kirkesyn 3.
maj, tilmelder sig – af hensyn til maden.
Ref. Andrea Gynther-Sørensen

