ELLEBÆK MENIGHEDSRÅD (2016-2020)
Dato:
Tidspunkt:
Mødet slut:

12. juni 2018
Spisning kl. 18. Mødestart kl. 19
Kl. 20.39

Dagsorden:

Møde
Lokale:
Afbud:

16
Menighedsrådslokalet, Ellebæk Kirke
Anker Bech Jørgensen. Finn H.
Hansen indkaldt som suppleant

Beslutning:

1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Behandling og godkendelse af
budget 2019
(bilag eftersendes, når budgettet er
klart)

Dagsorden godkendt
Menighedsrådet behandlede og godkendte budget 2019
med følgende identifikationsstempel: ”Ellebæk Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 63626716, Budget 2019, , Bidrag
budget afleveret d. 07-06-2018 15:16”

3.

Pilotprojekt omkring
konfirmandundervisning udsendt fra
biskoppen.
Er det noget, vi vil deltage i?
(bilag vedhæftet)

Det er lagt ud til præsterne selv at bestemme om det er
noget de vi deltage i.

4.

Event i forbindelse med
motorvejsåbning i september.
Er det noget, vi ønsker at deltage i
og støtte økonomisk?
(bilag vedhæftes)

5.

Ellebæk bevilliger 1000 kr. Menighedsplejen bevilliger
1000 kr. og vi opfordrer Måbjerg menighedsråd til at gå i
projektet med 1000 kr.
Der bestilles 50 stk. T-shirts i forskellige størrelser med
logo max. 10.000 kr.
Martin og Randi koordinere herfra

Orienteringer:
Formand

Opfordre til at læse bilag til næste fællesmøde grundigt
så vi har et grundlag for diskussion på mødet.

Kasserer

Intet

Kontaktperson

Orientering om kordegns sommerferie afvikling da det
ikke lægger i timefordelingen.

Kirkeværge

Intet

Præster

Sendt breve til kommende konfirmander med skriftlig
tilmeldelse til konfirmationsforberedelse
(datalovgivningen skal overholdes)
Samme lov gør kommunikationen mellem de unge,
forældre og præster imellem mere besværlig.
Lydanlægget i kirken skal tjekkes pga. problemer
Problemer med mikrofoner, så disse skal udskiftes

6.

Medarbejderrepræsentant

Der er købt nye salmebøger og der er skiftet ud i kirken
De værste smides ud og resten gemmes som ekstra

Nyt fra Menighedsplejen

Ferieprojektet: 3 familier sendes på ferie plus en familie
får betalt et lejrophold.

Øvrige aktiviteter

Pr. udvalg kommer med ny brochurer om Ellebæk kirke

Diverse udvalg

Fokusudvalget: Der lægges program for både efterår 18
og forår 19

Evt.

Orientering fra Landsmødet
Den 24. oktober kursus for menighedsråd og ansatte om
mobning.

Da der på dette møde skal godkendes budget, bedes evt. afbud meddelt kirkekontoret
hurtigst muligt, så der kan indkaldes en suppleant.
Mødet begynder med spisning kl. 18. Som udgangspunkt er alle tilmeldt dette, så hvis
du ikke kommer, så giv venligst besked herom.
Der serveres kaffe under mødet.

