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Indledning v/ Birgitte Bøgelund
Afbud fra: Carsten Ørum Jørgensen, Jakob Søe Esmark, Isak Holm, Jakob Iversen og Henning Færch
EMNE
Godkendelse af
1.
dagsordenen
Orientering fra
2.
formanden
Orientering fra udvalgene

TID
(min.)

Dagsorden blev godkendt.
5
20

3.

4. Orientering fra præsterne 10
Orientering fra
10
personalerepræsentanten
5.

BESLUTNING

Formanden orienterede fra budgetsamrådsmøde med
provstiudvalget hvor kirkens ønsker til budget 2020 blev
gennemgået.
Kirkegårdsudvalget
Kirkegårdsbestyrelsen har også været til budgetsamrådet
med provstiudvalget.
Pr. udvalget:
Der arbejdes i udvalget med hjemmesidens skabeloner er
nu på plads. Der arbejdes med opsætningen og der
arbejdes nu med tekster til de enkelte områder. Der bliver
også taget billeder til brug på den nye hjemmeside.
Der arbejdes på, at hjemmesiden kan gå i luften inden
jubilæet.
Gudstjenesteudvalget:
Der har været en spørgeskemaundersøgelse omkring 10.00
gudstjenesten. Der er kommet rigtig mange svar, som nu vil
blive gennemarbejdet.
Jubilæumsudvalget:
Der er offentliggjort et program. Så nu kan vi begynde, at
uddelegerer arbejdet.
Søndag kommer Biskop Henrik Stubkjær til
festgudstjenesten og der vil være et arrangement efter
gudstjenesten i gårdhaven.
Der vil være aftenarrangementer hver aften i ugen op til
festgudstjenesten.
Der vil kører en film omkring Nørrelandskirken på vores
fjernsynsskærm i forhallen.
Ingen præster til stede.
Er der mulighed for Taxa til vores
jubilæumsarrangementer? Svar afventes.
Hvordan med arbejdsplan til jubilæumsugen – hvor meget
skal medarbejder deltage. Isak aftaler med de enkelte.
Det er af og til, at nogle døre står ulåste om morgenen
selvom de har været låst ved fyraften. Brugergrupper bør
være opmærksom på at låse dørene efter brug.

Menighedsrådet
v/Nørrelandskirken
Døesvej 1
7500 Holstebro

Indkaldelse til ordinært
menighedsrådsmøde
Dato: 13. august 2019
Kl. 18.30-21.30 i store mødesal

Den årlige Indsamling til
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8.
16.juni 2019
9.

Valg af suppleanter til
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Frivilligfest 2020
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Menighedsrådet vil være behjælpelig med at annoncerer
efter indsamleransvarlige og indsamlere. Kirkens lokaler må
gerne bruges til formålet.

10

Kvartalsregnskabet pr. 30.06.2019 blev godkendt.

20

Menighedsmødet den 16. juni blev evalueret. Der var
enighed om, at det var et godt møde. Gode informationer
og gode input fra menigheden. Der skal måske i fremtiden
laves lidt mere pr arbejde for dagen.
1. suppleant Tommy Kamstrup og 2 suppleant Vita
Debel
Det blev besluttet at der skal være frivillig fest i 2020.
Der blev nedsat et lille udvalg til at planlægge frivilligfest
bestående af Birgitte, Helle og Vita.

20

10.
Postlisten
11.

5

Emner til kommende
møder
13. Evt.

5

14. Orientering fra daglig
leder

10

12.

5

Ingen kommentarer.
Blev noteret af formanden.
I anledning af jubilæet lånes der 2 malerier til ophængning i
menighedssalen.
Isak var ikke tilstede.

