Mødeindkaldelse og referat for MR- møde

Dato: 08.12.2016 kl. 19.30 i den gamle præstebolig.
Deltagere i mødet: Aase Bjerregaard Christensen, Peter Skousen, Kathrine Føns Schultz, Flemming Fyhn, Anne Marie Pedersen,
Michael Hjort, Anni Aarestrup, Olav Lynggaard, Per Hørlyck, Jytte Kristensen. Referent Solveig Sørensen
Afbud fra: Jens Henrik Kristiansen, Maria König
Sangvælger: Michael Hjort
Oprydning eftermødet: Per Hørlyck, Peter Skousen
---------------------------------1. Orientering om: DAP (Digitale ArbejdsPlads)
Hvem: Anni Aarestrup giver en introduktion til hvordan og hvad den bruges til.
Beslutning: Referater sendes pr. mail til rådsmedlemmerne. Udvalgsmødereferater sendes til Jytte Kristensen, som sender videre til
personalet.
---------------------------------2. Orientering/beslutning om: Forslag til nyt skema vedr. referat
Hvem: Olav Lynggaards forslag, som i kan se her. Der er ikke kommet andre eller bedre forslag.
Beslutning: afstemning om ændring af referat foretages på mødet den 8. dec., skal denne form afprøves? Ja, med større
skriftstørrelse. Tages op efter tre møder den 30.3.
”Siden sidst” sættes på dagsordenen som første punkt. Solveig Sørensen er referent.
----------------------------------3. Orientering/beslutning om: Skærtorsdags spisningen, herunder et indlæg fra Maria:
Hvem: Olav Lynggaard
Tekst:
I de sidste mange år har vi gjort noget særligt ud af Skærtorsdag i Vamdrup kirke:
Nogle år har der været fejret et kristent-jødisk påskemåltid med efterfølgende middag med lammesteg og
flødekartofler.
Andre år har der været almindelig gudstjeneste og dernæst påskemiddag og filmvisning i Kirkehuset.
Hvert år har der stået en stærk frivillig gruppe bag: De har lavet middagen samt det symbolske påskemåltid
sammen med Solveig Sloth som koordinator og køkkenchef.
Nu er den frivillige gruppe blevet for gammel, de magter ikke opgaven mere, og derfor har vi brug for:
1. At menighedsrådet kort drøfter, hvad de kunne tænke sig, at vi gør fremover
2. Finder én i rådet, som vil gå med i gruppen sammen med Maria König. Derefter finder vi flere frivillige, som vil
indgå i gruppen lige fra idéudveksling til afvikling af arrangementet.
Beslutning pkt. 1: Der bør fremover være et arrangement.

Beslutning pkt. 2: Aase Bjerregaard går med sammen med Maria König
Hvem: Gudstjenesteudvalget bør fremover tage initiativ til Skærtorsdagsarrangement.
Økonomi: Delvis egenbetaling som vanligt.
-----------------------------------4. Orienteringspunkter:

Hvad er der af opgaver for 2017, større og mindre: Hvem: Olav Lynggaard
1. kontorer og mødelokaler i gamle præstegård
2. Landskabsarkitekt Moos og Looft indretning af kirkegården
3. Projektor i kirken
4. Præstens have
Hvad arbejder vi med til daglig (kompetencer)

Hvem: Alle

Alle rådsmedlemmer fortalte kort om sig selv.
Forretningsgangen ved køb eller tildeling af arbejde. Hvordan kan man være inhabil?
Hvem: Olav Lynggaard
De enkelte udvalg har lov til at beslutte små reparationer og mindre køb. Vi benytter så vidt
muligt lokale håndværkere/handlende.
------------------------------------------5. Beslutningspunkt:

Konfliktrapport, udlevering eller ej. Punktet blev debatteret på sidste møde, men blev ikke
afsluttet.
Hvem: Olav Lynggaard
Beslutning: Rapporten udleveres til de rådsmedlemmer, der ønsker den. Hermed er punktet
afsluttet.
--------------------------------------------

6. Orienteringspunkt:

Menighedsrådsmøder i 2017 – datoer :

27.-28.01, 23.02., 30.03., 27.04., 01.06.,
24.08., 28.09., 02.11. og julehygge 24.11

Hvem: Olav Lynggaard

Afbud fra Peter Skousen den 27. og 28. januar. Menighedsmøde bliver 24. august efter
menighedsrådsmødet. Julehygge ligger den 17. eller 24. november afhængig af hvilken
weekend, der bliver julemesse.
----------------------------------------------

7. Økonomi, orientering:

Hvem: Anni Aarestrup orienterer om budget og økonomi, 2016 og 2017
Budget: 15. april 2017 får vi budgetramme for 2018. Indsendelse af budget 15. juni.
Budgetsamråd i provstiet i august. Udmelding af driftsramme 15. september. 15. november
sender vi færdigt budget til provstiet.
Regnskab: 1. april godkendelse i menighedsrådet. I september får vi svar fra provstiet med
kommentarer. Seneste 15. november skal provstiet give endelig godkendelse.
Olav Lynggaard sender regnskab på præstebolig til alle rådsmedlemmer.
Forespørgsel om underskudsgaranti til foredrag i Voksencaféen.
-----------------------------------------------

8. Aktivitetsudvalg:

På sidste møde brugte vi minimal tid på de ønsker vi har om at komme i de nedenstående
udvalg. Vi kan her få en snak om hvad disse udvalg beskæftiger sig med og eventuel hvad der er
af ønsker for fremtiden. Følgende udvalg skal besættes, navne i parentes er ønsker fra
konstitueringen:
Gudstjenesteudvalg: (Kathrine, Michael, Aase og Maria)
Voksenudvalg: (Anne Marie, Peter)
Børn og ungeudvalg:
Diakoniudvalg: (Aase, Anni)
PR.-udvalg: (Kathrine, Anni, Jens Henrik)
Lokal Kirkeudvikling, LKU: (Maria, Jens Henrik)
Vamdrup Kirkeliv, VKL: (Flemming)
Udvalgene nedsættes i weekenden 27.-28. januar. De enkelte udvalg præsenteres af
nuværende medlemmer. Om et år evalueres sammensætningen af udvalg og kommissorier.

9. Eventuelt:

Dagsorden: formanden udsender reminder inden dagsorden skal udsendes, så alle har mulighed
for at få punkter på.
Juleaften: hvem hjælper med at samle sangblade ind? Kl. 13.00: Olav. Kl. 14.30 og 16.00:
Flemming og Per aftaler indbyrdes.
Forslag: Familiegudstjenesten juleaften bør ligge kl. 11 af hensyn til børns middagssøvn.
Målhøjdepunkt fra geodætisk institut er opsat igen på kirketårnet.

10. Afslutningssang og underskrift af referat.

Opgaver inden næste møde:

