Nr.07

Mødeart: Menighedsrådsmøde
kl 19.00 i Kirkehuset

27-09-2018
Deltagere: Olav Lynggaard(OL), Anni Aarestrup(AA), Aase Bjerregaard Christensen (ABC),
Tove Sørensen(TS), Kathrine Føns Schultz(KFS), Bjørn Laursen(BL), Anne Marie
Pedersen(AMP) Per Hørlyck(PH), Michael Hjort(MH), Jens Henrik Kristiansen(JHK), Maria
Dusgaard König(MDK) Solveig Sloth(SOL)
Afbud fra følgende: TS, AMP
Sangvælger: BL

Forberedelse og oprydning: SOL, OL

Referent: ABC
Nummer
Indhold
Punkt 1

Formål

Beslutning

Fremført af

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

OL

Punkt 2

Revisionsprotokollat til årsregnskab
2017 til underskrift

Underskrift af alle
Menighedsrådsmedlemmer.
TS og AMP afgiver
underskrift senere.

AA

Budget for 2019 fremlagt

Budgettet er nedjusteret
med kr. 50.000 og
godkendelse af budgettet
foretaget med
medlemmernes underskrift

AA

Orientering fra budgetsamråd 30. august.

Deltagelse af AA og OL.
Kirkeskatten i Kolding
Kommune er fortsat i 2019
0.92%. Vamdrup tilskrives
Kr 4.029.823 og i dette
beløb er afsat til den
midlertidige Kirke &
Kulturmedarbejder, som
blev opstartet i 2018.
Hvis der tildeles midler til
projekter, skal der
efterfølgende yderligere
indsendes projektplan til
endelig godkendelse i
Provstiet.

[Skriv firmaets navn]
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Punkt 3

”Liv og vækst”
Præsterne har været på kursus

Punkt 4

Julemessen 1.+2. dec. planlægges med
bemanding
Lørdag 13 – 17
Søndag 10 – 16

Punkt 5

Orientering fra de forskellige udvalg,
hvor indholdet er ud over det, der er
fremsendt i referaterne.

Punkt 6

Information fra kontaktpersonen

Vores præster har deltaget i
et præsteseminar i Idum,
hvor 4 provstier i alt 100
præster mødtes og blev
udfordret på, hvordan vi i
fællesskab finder ud af
sognets specielle DNA: Få
folk til at mødes i form af
en byttehandel og der
igennem at finde ud af,
hvad borgerne finder sjovt
og bringe præster og kirken
tættere på alle borgere.
Nøgleordet var ”Passion”,
som skabte fællesskab i
form af sang fra
præstekoret og som tak for
sangen bidrog borgerne
med grøntsager til en fælles
fest, hvor Idums borgere og
præster deltog i
fællesspisning og festlige
indslag.
Bemandingen:
Opstillingshold +
tovholder?
KFS + PH lørdag 13-15
OL+ BL lørdag 15-17
ABC + ? søndag 10-12
JHK + ? søndag 12-14
?? + ?? søndag 14 -16
Hjælp til oprydning?
MH afstemmer med SS for
nærmere planlægning.
Der blev efterspurgt referat
fra forskellige udvalg.
Formanden i udvalget har
ansvaret for at referatet
fremsendes til alle og
lægges på DAP.
Jytte Schmidt er startet op og
hendes opgaver er under
planlægning.
Organistsamarbejdet
fungerer uændret og
velfungerende. Medarbejder
møde afholdes den 11. okt.,
hvor der skal være en
deltager yderligere fra
Menighedsrådet.
Forespørgsel til et fremtidigt

JHK
JHK

OL

Alle

MH

[Skriv firmaets navn]
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Punkt 7

Information fra
medarbejderrepræsentanten

Punkt 8

Nyt fra præsterne

Punkt 9

Flagstang til genbrug

Punkt 10 Opsamling omkring Menighedsmødet
den 23. august 2018
Punkt 11 Status omkring messehagel –
tegning/kontrakt?

kursusforløb, hvor indholdet
er samtaleteknik og
formidling. Endelig
beslutning på næste møde.
SOL forespurgte på status
for højtalere i kirken og et
head set skal udskiftes
samtidig med behov for
indkøb af en trådløs
mikrofon. Prisoverslag er
modtaget og nærmere
beslutning foretages efter
bygningsudvalget har
behandlet sagen.
Medarbejderne ved kirken
vil gerne involveres i
idebidrag til den fremtidige
kirke renoveringen, hvilket
de er meget velkomne til.
August og september har
været kursustid. MDK har
deltaget i kursusforløb
omkring autisme Tre 5.
klasser har besøgt os og
deltaget i sang og besøgene
sker igen i uge 40. 40
konfirmander er startet op og
holdene er på henholdsvis 16
og 24. Der har været mange
barnedåb i kirken over den
seneste tid. Høstgudstjeneste
blev efterfulgt af mere end
70 deltagere til kirke frokosten. ”Danmark spiser
sammen” er et projekt som
sker landsdækkende i uge 45
og frivillige ved kirken har
taget initiativ til at invitere
maks. 50 deltagere - primært
enlige til fællesspisning i
Kirkehuset. Arrangementet
er godkendt.
Hjarup Kirke tilbydes
flagstangen, som tidligere
var placeret ved Dragon
monumentet.
Evaluering: Tilfredshed
med fremmødet og
indholdet var godt.
Kontrakten er ikke indgået
endnu, men opgaven
forventes opstartet i januar

SOL

JHK/MDK

OL

Alle

KFS

2019. Anne Skyum,
kunstner har stor erfaring
på området. Forslag og
skitse fremlægges før
udgangen af året. Der bliver
udført figurativ vævning,
som giver et specielt
udseende og tydelighed på
afstand.
Punkt 12 Evt.
-

Den gl. Præstebolig – markering
Alle referater på DAP

Anni Aarestrup modtog en
kurv, som vinder af vores
konkurrence om det helt
rigtige navn til
administrationsbygningen:
Den Gl. Præstebolig.

Alle

KFS har deltaget i et møde KFS
arrangeret af Distrikts
Foreningen med emnet
omkring: Psykisk
arbejdsmiljø i folkekirken.
Materialet som blev
fremvist på mødet sendes til
Menighedsrådet.

[Skriv firmaets navn]

Blue Kolding har placeret
rør på marken ved
Vestergade, som skal
anvendes i et større
rørlægningsprojekt i det
vestlige af Vamdrup.

4

PH

