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Udvalg – Musik-, børne- og ungeudvalg
Formål
Børne- og ungeudvalget har til opgave at støtte, opmuntre, udfordre og udvikle børne- og ungearbejdet
ved Vamdrup kirke
Udvalget skal endvidere være med til at udvikle og evaluere de musikalske arrangementer.

Ansvarsområde og opgaver
Børne- og ungeudvalget har ansvaret for børne- og ungeområdet ved Vamdrup Kirke.
Udvalget har ansvaret for at støtte, opmuntre og udfordre børne- og ungearbejdet ved kirken, det gælder
både arbejder ledt af lønnede som frivillige medarbejdere. Desuden har udvalget ansvaret for kontakt til de
ansvarlige for:
 Konfirmander
 Specialkonfirmander
 Børnekonfirmander
 Dåbsundervisning
 Babysalmesang
 Børneklubber (Blæksprutten)
 Børnekor (Joyful Noise)
 Events
Udvalget har minimum 2 årlige møder, og yderligere 1 årligt fællesmøde med de frivillige fra kirkens
børne- og ungegrupper. Ansvar for dagsorden og referat har formanden for udvalget.
2 gange om året skal udvalget, i samarbejde med organisten, planlægge og evaluere de arrangementer
der planlægges ud fra organistens budget.

Udvalgsstørrelse og sammensætning samt referencer
Udvalgsstørrelse og sammensætning: Udvalgt består af 3-6 medlemmer dog højest 6 medlemmer.

Med i udvalget skal sidde minimum 1 medlem af MR, kirke- og kulturmedarbejderen, organisten og evt. en
af præsterne. Udvalgsformanden udpeges af udvalget selv og sidder for 2 år af gangen
Refererer til: Børneudvalget refererer til MR gennem præst eller et menighedsrådsmedlem i udvalget.
Én gang årligt udarbejder børneudvalget en skriftlig rapport til MR. Rapporten skal indeholde evaluering af
udvalgets arbejdsområde samt de fremadrettede planer. Ved mindre løbende sager orienteres MR pr.
mail.

Økonomisk kompetence
Udvalget tildeles af MR et årligt budget. Udvalget er ansvarlig for at holde sig indenfor den fastlagte
budgetramme. Budgetlægningen skal normalt være klar omkring 1. maj. Ved større udgifter kan udvalget
søge MR om yderligere midler.
Udvalget planlægger musikbudgettets brug i samarbejde med organisten.

Bemærkninger
Menighedsrådet er øverste myndighed.
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