Menighedsrådsmøde
Dato:
Sted:
Mødeleder:
Referent:
Til stede:

Afbud:

Måned 8, år 2020, tirsdag den 18. kl. 18.30-21.00
Kontorbygningen
Per Møller Henriksen
Esther Jensen
Anette Zarling, Børge Munk Povlsen, Carsten Kristensen, Elin
Markert, Else Rahbek Warming, Esther Jensen, Eva Jerg, Jan
Bjørn Pedersen, Jens Ahrnkiel, Jonna Platz Christensen, Jørn
Frank Ellehage, Mette Kovaltsenko, Per Møller Henriksen, Ragnhild Dons, Torben Venndt
Elin Skoven, Lone Sørensen

Før hvert møde skal en let servering rettes an. Det kan nås på ½ time. Hvervet går
på skift. Denne tirsdag er det Mette og Ragnhilds tur. Efter mødet skal der ryddes af
og vaskes op.

Tema: Børn og unge v. Birthe
Birthe fortalte og viste fotos fra sit arbejde.
Punkt 1) Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
Punkt 2) Opfølgning på og godkendelse af referat fra sidste MR-møde
16.06.2020
Ingen bemærkninger. Referatet blev underskrevet og uploades.
Punkt 3) Nyt fra formanden/indkommen post
a) Syng sammen aftener i Chr.kirken
Det virker som om, Y’s Men gerne vil i gang med at planlægge fællessangs-aftnerne.
Eva og Elin Markert meldte sig som repræsentanter fra Chr.kirken.
b) Inspirationsaftener om det aktive kirkerum
Anette, Elin og Mette deltager.
c) Rapporter fra provstesyn
Torben gjorde OBS på:
1) På Odinsvej er det småting
2) Thulesvej er det også kun småting
3) Kirken: En række mindre ting, men vinduerne mod øst skal have skiftet trærammer. Dels trænger de, dels vil det være smukt med et ensartet udtryk. Det blev bemærket, at der er store revner i væggene på de nye toiletter.
4) Kirkegården: Mindre ting, som ligger under kirkegårdens regnskab. Det blev
nævnt, at lågerne rundt omkring på kirkegården er i meget dårlig stand.
d) Nyhedsbrev fra Diakoninetværket
Til orientering.
e) Arkivering, opfølgning
Der er aftalt møde senere på ugen.
f) Koncert 19/9, arr. KFUM Idræt

David Gulløv er initiativtager til denne koncert med skuespillere og sangere fra Musicalakademiet.
Punkt 4) Kassererens punkt
a) Kvartalsrapport for årets 6 første måneder. Skal sendes til PU inden 01.09.2020
Carsten gennemgik rapporten. Per og Carsten skrev den under.
b) Møde mellem PU og de enkelte kasser 27.08.2020
Til orientering. Per og Carsten deltager. Der arbejdes på at få et det beløb på vinduerne fremskaffet inden mødet.
Punkt 5) Kontaktpersonens punkt
a) Kirkeværter, opfølgning
Der har været afholdt møde for alle interesserede. 10 værter begyndte. Nu er der 8.
De 6 har taget vagter. Vagterne går fra 10-13 og fra 13-16. Billedet viser, at der er
behov for det, for der er mange besøgende. Man ønsker sig flere, der melder sig til en
vagt. Mette meldte sig på stedet. Det kunne omtales til frivilligfest.
b) Revideret personalepolitik
Der er opdateret div. links, og den betalte spisepause er skrevet ind.
c) Fleksjob
Helle er godt i gang. 2 timer om ugen året ud. Det går rigtigt godt.
d) Orgel-rapport
Poul Skjølstrup Larsen har kikket på instrumentet og vurderet, at der bør indkøbes en
elektronisk fugtmåler. Særligt om vinteren kan indeklimaet blive meget tørt. Det kan
hjælpe med ekstra vand på gulvet ifm. rengøring. Der bør sættes midler af til en
rensning af orglet.
Punkt 6) Ejendomsudvalg
Der er møde i morgen, hvor bl.a. den ekstraordinære bevilling til køkkenet behandles.
Der er periodiske fejl på porten, som man også kæmper med.
Der er indkøbt vimpel!
Forslag om markering af nødudgang i våbenhuset.
Hjertestarterskiltet i våbenhuset skal ned.
Punkt 7) Musikudvalg
Møde i sidste uge.
Man er klar med koncertprogram for 2021.
Koncert med Trio Con Brio på lørdag. Koncerten er støttet af Toyota Fonden.
Punkt 8) Informationsudvalg
Beslutningen om, at kirkebladet holder corona-fri og ikke udkommer 1. september
blev kort drøftet. Det er fornuftigt i disse usikre tider at holde sig til nyhedsmail, facebook og annoncer.
Den nye hjemmeside går i luften denne uge!
Punkt 9) Kalender
a) Frivilligfest 03.09.2020, tilmeldingsfrist 27.08.2020
Div. MR-medlemmer blev tilmeldt.
b) Landemode 04.09.2020 AFLYST
c) Panelmøde i Chr.hus 09.09.2020, kl. 19.00
Ingen tilmelding.
d) Valgforsamling 15.09.2020, kl. 19.00
Udvalget mødes snart for at planlægge mere.

e) Diakoninetværket inviterer til fyraftensmøde i Chr.kirken 30.09.2020
Se punkt 3d.
f) Årsmøde i Landsforeningen 30.10-01.11.2020
Anette deltager som delegeret. Andre kan deltage.
Punkt 10) Eventuelt
Valgvideo på dappen.
Del endelig videoen med Anette, som ligger på vores egen hjemmeside.
Næste MR-møde er 4. tirsdag i september! Vi mødes i C Café. Man vil gerne undgå
forplejning, bare lidt at drikke, evt. en is.
Med venlig hilsen
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