ELLEBÆK MENIGHEDSRÅD (2016-2020)
Dato:
31. maj 2017
Møde
6
Tidspunkt:
Spisning kl. 18.00 – møde kl. 19.00 Lokale:
Menighedsrådslokalet, Ellebæk Kirke
Mødet slut:
Kl. 21.55
Afbud:
Afbud: Martin Boje Christensen, Christensen Overgaard Wegeberg, Finn Ruby (suppleant Finn
Ebenhecht), Solveig Bergkvist Hansen (suppleant Finn Holmelund Hansen)
Dagsorden:

Beslutning:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Biskoppens visionsoplæg (materiale
blev udleveret ifm. sidste møde)

Vi vil værne om højmessens ro og genkendelighed
samtidig med, at vi vil skabe nærvær og samhørighed.
Vi vil også gerne lave alternative gudstjenester, som
imødekommer andre behov, hvilket vores fleksible
kirkerum giver gode muligheder for.
Der skal være både genkendelighed og nytænkning også
ved åbenhed for alternative musikinstrumenter og
salmer.

3.

Sammenlægning af menighedsråd

Interne drøftelser.

4.

Kvartalsrapport (bilag vedhæftes)

Godkendes.

5.

Lydvæg (bilag vedhæftes)

Kirkeværge orienteret om lydvæg.
Der søges om midler til en sådan – jf. punkt 6.

6.

Godkendelse af budget 2018 (bilag
eftersendes)

Menighedsrådet behandlede og godkendte budget 2018
med følgende identifikationsstempel: ”Ellebæk Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 63626716, Budget 2018, Bidrag
budget afleveret d. 30-05-2017 16:21”
Menighedsrådet bemyndiger kordegnen til at foretage
følgende tilføjelse på bilag 5:
Menighedsrådet søger om kr. 200.000 til lydvæg.
En lydvæg koster kr. 319.375,00. Det resterende beløb
ønskes dækket af menighedsrådets frie midler.
De kr. 50.000 vi har fået til forundersøgelse af
kirkepladsen, bruges i stedet til renovering af samme.
Budgettet godkendes med disse ændringer.

7.

Godkendelse af regnskabsinstruks
(udkast vedhæftes)

Disponeringsbeløbet for kordegnene, organist,
sognemedhjælper og kirketjener hæves til kr. 5.000,00
Grænsen for kontantbeholdningen hæves til kr.
10.000,00

8.

Godkendelse af synsrapport

9.

Orienteringer:
Formand

Regnskabsinstruks godkendt med disse rettelser.
Synsrapport godkendt.
Formand:
Christian Overgaard Wegeberg tager konfirmander fra
Vestbyen. Ligeledes er hans stilling fra d. 1/6 blevet
opnormeret til 100 %.

Kasserer
Kasserer: intet.
Kontaktperson
Kontaktperson: Orientering.
Kirkeværge
Kirkeværge: Intet.
Præster
Medarbejderrepræsentant

Præster: Orientering ang. næste års konfirmationsforberedelse og konfirmation.

Nyt fra menighedsplejen

Medarbejderrepræsentant: Intet

Øvrige aktiviteter

Menighedsplejen: Orienterer om sommerferieprojektet.
12 familier får en ferieuge til Jepserhus.

Diverse udvalg
Øvrige aktiviteter:
Mette Ebenhecht orienterer om et spændende
landsmøde for menighedsråd på Nyborg Strand.
Kulturudvalget: Forslag om at flytte menighedsrådsmøde
d. 10/10 frem til kl. 17.00-19.00 pga. koncert vedtages.
Sommerfestudvalg: efterlyser folk til at stille telt op
torsdag d. 8. juni. Jens Ove og Jan giver tilsagn om hjælp.
10. Evt.

Blomst sendes til Solveig Bergkvist Hansen.
Punkt ang. Nyborg Strand v. Mette Ebenhecht sættes på
til næste møde.

HUSK:
Hvis du er forhindret skal afbud meddeles hurtigst muligt, så der kan indkaldes
suppleanter, da der er godkendelse af budget på dagsordenen.
Evt. afbud sendes til tan@km.dk eller på tlf. 97414590.
Der serveres kaffe under mødet.

