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Afbud fra: Isak. Derfor ingen orientering fra daglig leder. Afbud fra Jakob. Henning forlod mødet
efter punkt 6.
Kaffepause i.f.m punkt 7
Indledning v/Carsten
Kaffe: Karsten
Pkt.

EMNE

1

Godkendelse af
dagsordenen

2

Orientering fra
sognemedhjælperne
(Bilag 1)

2. A

Forberedelse til
budgetsamråd.
HR. samarbejde
Resurse normering
Folkekirkens TV

3

Godkendelse af
2.kvt’s regnskab
(Bilag 2 a , b og c )

4

Orientering fra møde i
provstiet om budget
2018

5

Åbning af
indgangsparti
(Bilag 3)

1

HVAD SKAL VI
UDRETTE

Opnå viden om
sognemedhjælpernes
arbejde

Vi skal godkende 2.
Kvt’s regnskab

PROCES

TID

BESLUTNING

(min.)

Orientering v/
sognemedhjælperne.
Derefter mulighed
for at stille
opklarende
spørgsmål.

Steffen og Poul
kommenterer
regnskabet.
Mulighed for
opklarende
spørgsmål.
Godkendelse.
Orienteres om indholdet Steffen, Poul og
af møde i provstiet
Birgitte har været til
vedr. MR’s prioritering et kort møde i
af de fremsendte ønsker provstiet og fortæller
i budgetbidraget
om indholdet af
mødet
Kirkeudvalget indstiller Mulighed for
til, at MR godkender
kommentarer og
arkitektens forslag.
spørgsmål. Derefter

30

15

Dagsorden blev
godkendt med
indføjelse af
punkt 2 A
Marianne og
Niels fortalte om
deres daglige
arbejde i kirken.

Det blev
besluttet, at være
med i et HR
sekretariat i
samarbejde med
provstiet.
Omkring resurse
normering ønskes
det fastholdt hos
menighedsrådet.
Det blev besluttet
at støtte op
omkring
Folkekirkens TV.
Halvårsregnskab
blev godkendt.

15

Steffen
orienterede om
budgetmødet med
provstiudvalget.

15

Arkitektens
forslag blev
drøftet og der

tager vi stilling til,
om vi kan godkende
indstillingen.

6

Driftsoverenskomst
vedr. P-plads
(Bilag 4)

7

Planlægning af
Menighedsmødet
D. 17/9 2017
(Bilag 5)

8

kom ny7e forslag,
som
kirkeudvalget
tager med i det
videre arbejde.
Indstillingen blev
godkendt

Kirkeudvalget indstiller
til, at MR godkender
driftsoverenskomsten
under forudsætning af,
at antallet af P-pladser
tilpasses det areal der er
brug for, for at få et
tilstrækkeligt åbent
indgangsparti.
Vi skal komme med
inputs til, hvad vi skal
berette om rådets
virksomhed det
kommende år.

Vi får en forklaring
på
driftsoverenskomste
n og tager stilling til,
om vi kan godkende
indstillingen.

15

Drøftelse med
opsamling

20

Birgitte
opsamlede
forslag fra
menighedsrådet.
Birgitte, Karsten
og Isak vil lave
program til
mødet.

Kunst i kirkerummet

Vi skal følge op på
drøftelse fra maj-mødet
og beslutte om vi vil
have en konsulent til at
undersøge hvorvidt det
er muligt at få nyt
altertæppe via
fondsmidler

Drøftelse og
beslutning

20

Det blev
besluttet, at
kunstudvalget
tager kontakt til
en konsulent til
hjælp vedr.
udsmykning af
kirkerummet.

9

Orientering fra
personalerepræsentanten

Personalerepræsentanten orienterer

Efter orienteringen
er der mulighed for
at stille uddybende
spørgsmål.

10

10

Orientering fra
præsterne

Præsterne orienterer

Efter orienteringen
er der mulighed for
at stille uddybende
spørgsmål.

10

Tove orienterede
fra
medarbejderne.
Jakobsstigen er i
øjeblikket til
rensning og
tilbage i løbet af
et par uger.
Konfirmand
opstart på søndag.
Der er dåb af
asylansøgere 3. .
september
Kvarter festival
den 2. september
hele dagen
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11

Orientering fra
udvalgene

Vi orienteres om nyt fra
de udvalg, som har
noget nyt at berette.

12

Postlisten

Dele relevant
information fra
postlisten

13

Punkter til kommende
møder

14

Evt.

3

Samle op på
emner/temaer til
kommende MR-møder
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Repræsentanter fra
de udvalg der ønsker
taletid, informerer
om dette ved
punktets indledning.
Alle har gennemset
postlisten før mødet.
Mulighed for
spørgsmål/komment
arer
Alle kan byde ind
med forslag.

10

5

5

Ingen
kommentarer

Ingen
kommentarer

Endelig
tilmelding til
medarbejderkursu
s.
Medarbejderrepr
æsentant får fat i
tilmeldinger fra
medarbejder.
Afskedsfest for
Niels Mortensen
den 27. august.
Der er deadline
for
ansøgningsfrist
torsdag den 17.
august for den
nye Børne – og
ungarbejder.

