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Ordinært menighedsrådsmøde
i kirkens lokale 2,
onsdag den 19. februar 2020
Afbud:
Bilag vedhæftet:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Bemærkninger til referat
- af 21.01.2020
3. Siden sidst - orientering. (SAM)
4. Kassereren (Mette)
5. Målsætningsdrøftelse i menighedsrådet
Kirke for alle: At menighedsrådet på baggrund af eventuelle tilbagemeldinger fra
menighedsmøde og 4. kvartal af foregående års regnskab drøfter målsætning for nyt budget
i forhold til 1) aktiviteter, 2) personale og 3) bygninger. Målsætningen indsendes til provstiet
senest 1. marts.
6. Orientering om procedure for menighedsrådsvalg 2020 (Jakob)
a. 12. maj, offentligt orienteringsmøde og menighedsmøde
b. 15. september, valgforsamling
c. 17. november, evt. afstemningsvalg
7. Aktivitetsudvalget foreslår indkøb af x antal af den nye Højskolesangbog (19. udgave)
Udkommer 12. november 2020. I den nye er der udvalgt 601 sange. 150 af dem er nye, og
125 er røget ud i forhold til den 18. udgave.
Forslag til drøftelse: Indkøb af 80 stk. á ca. 250 kr. = 20.000 kr. som sættes på ønskelisten
til samtalen i maj med provstiet.
8. Sognerejse til Scotland efteråret 2020
Birgitte Thun og Flemming Stentoft ønsker at arrangere en oplevelsesrejse til Scotland
primo 2020. De beder i den forbindelse menighedsrådets accept af, at rejsen
arrangeres/benævnes som en Sognerejse.
Parret arrangerede i 2018 rejsen ”I Luthers fodspor” som privatpersoner, men ønsker at
ændre dette til en Sognerejse.
9. Forslag til markering af kirkens 40-års dag
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Til markering af kirkens 40-års dag, Palmesøndag 2021, bedes rådet tage stilling til
nedenstående forslag:
- Festgudstjeneste kl. 10, Palmesøndag 2021 (søndag den 28. marts) efterfulgt af
- Fødselsdagsbuffet i sognesalen (eks. sognebørn, VIP, medarbejdere og menighedsråd)
- Fødselsdagskoncert, Palmesøndag kl.16
- Gospelfødselsdagskoncert, mandag den 29. marts kl. 19.30
10. Præstebolig/tjenestebolig, status v/Tina
11. Kirkeværgen (Tina)
12. Kontaktpersonen (Jakob)
13. Præsterne (Birgitte/Trine)
14. Medarbejderrepræsentanten. (Carsten)
15. Udvalgene
16. Eventuelt.

Til din kalender:
Mødedatoer 2020:
1. møde: tirsdag 21. januar 2020
2. møde: onsdag 19. februar 2020
3. møde: torsdag 19. marts 2020
4. møde: onsdag 22. april 2020
5. møde: tirsdag 19. maj 2020
6. møde: torsdag 27. august 2020
7. møde: tirsdag 20. oktober 2020
8. møde: onsdag 25. november 2020 (konstituerende møde)
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 17 – 19: Foreløbig budgetsamråd, Vognmagervej
Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00 i Sognesalen: Offentligt orienteringsmøde som afholdes
sammen med det årlige menighedsmøde. Rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og
orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.
Torsdag d. 14. maj 2020 kl. 18 – 19. maj: Maj-samtale med provstiet, Vognmagervej 14
Torsdag d. 13. august kl. 17 -19: Endelig budgetsamråd, ENO
Tirsdag den 15. september 2020: Valgforsamling, hvor menighedsrådets medlemmer vælges.
Tirsdag den 17. november 2020: Evt. afstemningsvalg, i en periode på fire uger efter valget er
der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med
stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på
kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister.

