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Indledning v/ Carsten
Der er afbud fra Henning Færch
Kaffe: Birgitte
EMNE
1.

TID
(min.)

Godkendelse af
dagsordenen
Orientering fra udvalgene

15

Orientering fra præsterne

15

Orientering fra
personalerepræsentanten

10

Orientering fra daglig
leder

10

Dagsorden blev godkendt.

2.

3.

4.

5.

BESLUTNING

Visionsudvalg:
Visionsudvalget har været samlet omkring økonomien:
Steffen hjalp med, at spore ind på, hvordan vi kan bruge
tallene, som en retningssnor til, at tilrettelægge den
økonomiske sammenhæng i fremtiden.
Pr. udvalget:
Den nye hjemmeside blev åbnet den 1. dec. Folk skal føle
sig velkommen og den skulle helst være opbygget sådan, at
den kan bruges som infocenter for menigheden i
hverdagen. Der er skrevet en hverdags klumme. Christine,
Carsten og Elsebeth er superbrugere.
Menighedsplejen:
Julehjælpen blev uddelt torsdag den 12. dec.
Der var klovne som legede med børnene og Jesper med
band spillede musik. Der var æbleskiver, frugt og kaffe. Alle
hyggede sig. Der var lagt stort arbejde i hele julhjælps
projektet.
Jakob:
December måned kommer 1/5 del af de kirkegængere som
kommer i Nørreland i løbet af et år. Det giver meget mening
at arbejde meget på gudstjenesteområdet i dec. måned.
Carsten:
Der er kun en julegospel gudstjeneste i år – vi er meget
spændt på hvordan det vil løbe af stablen.
Konrad gudstjenesten har været stigende de sidste år.
Organister ønsker at afgive input til en evt. lovsangsleder.
Der bliver opsat en projektor med tekster, som refererer til
julen. Disse tekster vil blive kastet op på kirkeværgen så alle
udefra kan se dem.
Den daglige leder er både kontaktperson og daglig leder
under den samme stillingsbetegnelse.
Fibernet – nyt internet i hele huset er nu på plads.
Viborg stift har godkendt frigivelse af arvemidler til købet af
flyglet.
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Vi har modtage nogle midler fra nedlæggelse af et gravsted
på Holstebro kirkegård. Stiftet har godkendt, at disse midler
bruges til tværkulturelt arbejde.
Den gamle søndagsskole har frigivet deres midler til brug i
Nørrelandskirkens børnekirke. Midler ønskes brugt til
uddannelse og kurser for børnekirkens frivillige
medarbejdere.
Der har den 17. december været juleafslutning for
medarbejdere.
Forslag om ansættelse af
lovsangsleder(Bilag 1)
Beslutning vedr. fordeling
af midler fra Signe
Kathrine Nielsens
7. mindelegat
(Bilag 2 )
6.

30
10

Punktet arbejdes der videre med på februar mødet.
Dan mission kr. 800,De grønne Pigespejder kr. 600,Søndagsskolelejrenlejren – Humlumstrand kr. 600,Menighedsplejen 600,-

Donation fra
søndagsskolen under
8. Nørrelandskirken
(Bilag 3 eftersendes)

15

Henvendelse med
forespørgsel vedr. en
præst i
9. virksomhedspraktik og
efterfølgende
specialtilrettelagt praktik
(Bilag 4)
Godkendelse af
10. revisionsprotokollat
(Bilag 5)
Evt.
11.

20

Lukket punkt:
12.
13.

Orientering fra daglig leder
Lukket punkt

Der takkes ja til donationen.
Pengene vil blive brugt til uddannelse af børnekirkeledere,
kurser og indkøb af større undervisningsmaterialer som
beskrevet i donationsbrevet.

Vi drøftede henvendelsen, men vi går ikke videre med den.

15

5

Revisionsprotokollen af 13.september blev godkendt uden
bemærkninger.
Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.

