Referat fra Menighedsrådsmøde i Møllevangskirken 26. november 2019

Dagsorden

Referat

1 Indledning
A. Sang eller andet
tankevækkende
(Michael)
B. Opfølgning på protokol
fra sidst
C. Godkendelse af
dagsorden

B. Ingen kommentarer
C. Den er godkendt

2. Konstituering af
menighedsråd
A. Valg af formand
B. Valg af næstformand
C. Valg af kasserer
D. Valg af kirkeværge
E. Valg af kontaktperson
F. Valg af
bygningssagkyndig
3. Orientering fra
A. Orientering fra
bygningssagkyndig
Bruno Viuf Larsen om
tilladelser ifbm
nedrivning af tårnet.
B. Nyt fra præsterne –
Herunder
studenterpræsterne.
C. Nyt fra
kirkekoordinatoren

4. Punkter til debat og
beslutning
A. Fastsættelse af honorar
for betalte poster (bilag
4a) (Michael)
B. Evaluering af
menighedsmøde d.
17/11 (Lise)
C. Stillingtagen om
ansøgning om støtte til
studentermenighedens

A. Michael Pedersen
B. Lise Steinmüller
C. Lise Steinmüller påtager sig et år mere på posten
under forudsætning af, at vi gør, hvad vi kan for at
finde en anden til posten til næste år.
D. Alex Hansen
E. Helle Munk-Petersen
F. Bruno Viuf Larsen, VMB arkitekter

A. Vi har fået afslag på ansøgningen om at spærre
vejen af i forbindelse med nedrivning af tårnet.
Derfor sættes det i udbud, hvordan tårnet kan
rives ned uden at spærre vejen. I januar tages
klokkerne ned og i februar begynder nedrivningen
efter planen. Kirken bærer ansvaret, hvis nogen
kommer til skade i forbindelse med nedrivningen.
Den gamle klokke bliver renoveret for 100.000 kr.
Hvis der kommer budgetoverskridelser, skal
provstiudvalget orienteres.
B. Anni orienterede om og inviterede til
dialogarrangement i Frydenlund den 5. december.
Hanne har haft studieuge, for at skrive
eksamensopgave.
C. Kirkekoordinatoren orienterede
A. Michael orienterede og rådet var enige om
fastsættelsen af honorarer.
B. Menighedsmødet gik rigtig godt, og der var gode
tilbagemeldinger. Hyggeligt og minimalistisk med
suppe og uden ekstra indslag. Det fastholder vi
som en form hvert andet år, når vi ikke har
folkemøde. Materialet kunne evt. lægges ud på
kirkens hjemmeside forhånd.
C. Rådet drøftede og imødekommer ansøgningen.
D. Rådet drøftede ansøgningen, men afslår med ønske
om alt godt til arrangementet.
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juleaften arrangement
(bilag 4c)
D. Stillingtagen til
ansøgning om støtte til
kristeligt forbund for
studerendes
julegudstjeneste (bilag
4d)
E. Fastsættelse af
menighedsrådets møder
2020:
(21. januar, 18.
februar, 17. marts, 21.
april, 19. maj, 16. juni,
18. august, 15.
september (mødet
afholdes som kort møde
kl. 17.00, da vi skal
afholde valgforsamling
om aftenen), 20.
oktober, 17.november
F. Beslutning om kirke- og
kulturfestivalen skal
afholdes i 2020.

E. Mødedatoerne blev gennemgået og fastsat.
F. Rådet besluttede at kirke- og kulturfestivalen skal
afholdes i 2020.

5. Punkter til orientering
A.
6. Afslutning
A. Siden sidst, spørgsmål
til postlisten (bilag 6A)
B. Fokuspunkt på næste
menighedsrådsmøde
C. Evt.
D. Underskrivelse af
protokol

A. Vi siger ja til en facebookgruppe, men der må ikke
bruges penge på det.
B. Vi arbejder med et 2-årshjul, som Lise har lavet et
udkast til.
C. Alex orienterede om indkøb af ny projektor i
sognegården. Indtil videre bruger vi den, vi har.
Det haster ikke med en ny.
Lise orienterede om, at vi skal have bilagssystemet
til gennemsyn.

