Referat menighedsrådsmøde
torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00
i Kirkehuset
Sangvælger: Maria Dusgaard König
Referent: Michael Hjort
Deltagere: Jens Kock, Anni Aarestrup, Poul Tegllund, Michael Hjort, Bjørn Laursen, Olav
Lynggaard, Kathrine Føns Schultz, Inga Juhl Nielsen, Christina Graversen, Jane Marie Noe, Jens
Henrik Kristiansen, Maria Dusgaard König og Lis Andersen.
Afbud: Christina Graversen, Olav Lynggaard, Kathrine Føns Schultz, Maria D. König.
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2
Meddelelser fra formanden
− Formandsmøde 3. juni 2014. ”Inden mødet bedes menighedsrådet drøfte hvilke opgaver,
som i kunne forestille jer, at f.eks. kontaktpersonen aflastes for.”
På formandsmøde vil ønskerne blive samlet og der vil blive drøftet evt. outsorcing af nogle
af disse opgaver.
− Trinitymøde, 24. og 25. oktober. Forhåndstilmelding 15. juni 2014, se mere på DAP.
Tilmelding til Jens.
− ”Værkstedet Gudstjenesteliv” indbyder til to kurser:
”Børn er også kirken i dag” 11. juni 9.30-14.00, Sdr. Bjert, se mere på DAP
”Læsere i gudstjenesten” 10. juni om aftenen, Sdr. Bjert
− ”Skrotgudstjeneste” Kolding Havn 2. Pinsedag.
− SKIK (Skole Kirke samarbejde) stilling i Kolding, godkendt af Kirkeministeriet, jf.
orientering på sidste møde.
− Nyhedsbrev fra Stiftet, tilmelding via stiftes hjemmeside.
− Opfølgning på arbejdsmiljørapport og konference.
− Årsmøde. 23.-25. maj, årsrapport kan ses på menighedsraad.dk. Formanden deltager,
Kommentarer modtages.
− Nyhedsbrev fra KM vedr. fridage for visse kirkegårdsledere og flytning af fridage for bl.a.
kirketjenere.
− IKKE al musik i kirken skal afregnes til KODA
− Kraftig opfordring: Sæt fokus på arbejdsmiljøet
Pkt. 3
Valg af indsamlingsprojekt
Valg af nyt indsamlingsprojekt 2014-2015.
Alle overvejer om de kender til, har hørt om
projekter til indsamlingen. Projektet skal i år
være et dansk projekt. Forslag: Sydhjørnet

Pkt. 4
Økonomi
− Kvartalsrapport per 31.03.14 - Gennemgået
− Foreløbig budget 2015 - Gennemgået
Pkt. 5
Visionsdag
Oplæg vedr. visionsdag d 27. september
Vi får besøg af Nikolai K. Hansen (Hjarup menighedsråd), hvor han styrer en visionsdebat.
Udvalget forsætter med planlægningen.
Pkt. 6
Præsterne
JHK
Konfirmanderne har været på besøg hos Jens Henrik her 1 uge efter konfirmationen, det var en
hyggelig formiddag.
Middag på tværs, ca 55 personer var mødt op, til en spændende og anderledes aften.
Juniorevent, ca. 45 børn var mødt op til en GPS-skattejagt
En gruppe på 12 tager på sognerejse og besøg hos vores venskabsmenighed i Letland, fra den 23. –
26. maj.
MDUK
Pkt. 7
Kontaktperson
Pkt. 8
Kirkeværge
Trykledningen er snart færdig lagt, 3-4 uger mere regnes der med.
Pkt. 9
Orientering fra udvalgene
Kirkegårdsudv, har haft kirkegårdsvandring, en god aften hvor 4 fra rådet var mødt op.
Pr udvalg: Kalender systemet kaboo er blevet opsagt og der fortsættes med easy booking.
Hjemmesiden: arbejdet med den nye skrider godt frem, men det er et stort arbejde.
Pr tavle ud mod Vestergade, der arbejdes med nye ideer.
Der arbejdes også med projekter, skærm og lyd til kirken.
Vi er igen i år tilmeldt julemessen.
Børn og unge udv
Juniorevent, vi var ude i klasserne på skolen og dele flyers ud.
Næste projekt er børneevent til efterår
Pkt. 10
Medarbejderrepræsentant
i.a.b
Pkt. 11

Eventuelt
Rockwool: Besøg aflyst, Rockwool havde ikke mulighed for rundvisning pt.
Pkt. 12
Lukket møde
Oprydning: Maria D. König, Anni Aarestrup
Afslutningstidspunkt: 2038

