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Kaffe: Mogens
Afbud fra Else Damtoft, Henning Færch og Tove Grøn
Indledning v/ Isak
EMNE
Godkendelse af
1.
dagsordenen
Orientering fra
2.
formandskabet
Orientering fra udvalgene

BESLUTNING
Dagsorden blev godkendt.
Velkommen til Hanne Marie Meier.
Kirkeudvalget.
Helhedsplan blev forelagt. Helhedsplan er nu lagt ud til
kommentarer i stabsfunktioner. Besvarelser skal være tilbage
senest 28. november.
Referat fra kirkeudvalgsmøder skal sendes til menighedsrådet.
Pr. udvalg:
Der er kommet 2 tilbud på hjemmeside. Vil komme op på et
senere møde.
Kunstudvalg:
Vi kan låne Erling Egelunds maleri til udstilling. kunstudvalget
finder ud af, at få det transporteret hjem til Nørreland.

3.

Jubilæumsudvalg:
Der arbejdes i udvalget og der vil senere komme et oplæg.
Der vil blive 5 menighedsaftner ud fra forskellige temaer.
Biskoppen vil komme og holde jubilæumsgudstjenesten og der vil
blive udarbejdet et oplæg til arrangement
Henrik Helms fra Viborg Stift kan muligvis hjælpe med det at
fortælle Nørrelandskirkens historie.
Input til jubilæumsarrangementer modtages gerne.
Orientering fra præsterne

4.

Orientering fra
personalerepræsentanten
6. Orientering fra daglig leder
5.

Isak:
Vedr. musik til Rytmisk gudstjeneste vil der blive afholdt et møde
med de frivillige musikere.
Der er overtegnet på konfirmandturen til Israel så det vil blive
nødvendigt at udvide turen.
Hanne Marie:
Tak for god modtagelse.

Tove er sygemeldt.
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Ansættelse af ny
7. medarbejder
(Bilag 1)
Vi har mulighed for at
modtage et legat på
8.
50.000.(Bilag 2 eftersendes)
Eftersyn af budget 2019
(Bilag 3 )
9.

10.
11.

12.

13.

Aftale om brug af kirkens
lokaler (Bilag 4 eftersendes)
Postlisten
Emner til kommende
møder

Evt.
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Ansættelse af ny medarbejder blev drøftet. Der vil nu blive
udarbejdet et stillingsopslag med ansøgningsfrist til 15.11.2018.
Det blev af et enigt menighedsråd besluttet, at menighedsrådet
gerne vil modtage legatet til opsøgende socialt arbejde.
Budgetbevillinger blev gennemgået og budgettet vil komme til
godkendelse på november måned.
Tilslutning af projektor til mixerpult er henlagt til kirkeudvalget og
tage beslutning om dette såfremt finansiering kan findes.

Aftaleskema til udlån af lokaler blev godkendt.
Ingen kommentarer til postlisten.
Visionsudvalget
Valg til formandspost, næstformand og kirkeværge
Budgetgodkendelse.
Datoer for menighedsrådsmøde i 2019 fastsættes.
Dato for menighedsrådsmøde i december blev sat til 11.
december.

