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Indledning v/ Carsten
Afbud fra :
Kaffe:

EMNE

1.

TID
(min
.)

Godkendelse af
dagsordenen

Dagsorden blev godkendt.

Orientering fra
udvalgene

15

Kirkeudvalget.
Helhedsplanens færdiggørelse ligger nu hos arkitekten.
Liste fra provstesyn kan ses DAPén.
Gudstjenesteudvalget har været samlet 2 gange i foråret.
Der vil komme et spørgeskema omkring dette at gå til
gudstjeneste i Nørrelandskirken. Udvalget vil gerne havde
besvaret nogle spørgsmål som kan gå med i udvalgets
arbejde.
Israels turen – omkring egenbetaling, vil der blive et møde
med Holstebro kirke.
Områdeledelse fra fællesskaber: har værktøjskassen fået
nyt navn til Nørrelandskirkens menighedsfællesskab
fællesskaber.

Orientering fra
præsterne

10

Konfirmationerne er afsluttet for i år. Det har været
spændende med den berøringsflade der har været i årets
løb.

Orientering fra
10
personalerepræsentante
n

Der har været forlænget p-møde omkring de 5 teamspilleregler som blev lavet i 2010. Der var en drøftelse af,
om de var nutidige. Efter gruppearbejde blev de 5 team
spilleregler nyrevideret og er nu nyskrevet. Der er sat en
dato i 2020 hvor reglerne bliver gennemgået igen.

Økonomi og
menighedsliv

15

Der var udtaget 2 områder – Gudstjenesteområdet og
Energi- Varme/el/vand. Områderne blev gennemgået af
Steffen og Poul.

Godkendelse af
kvartalsregnskabet
Bilag 1

15

2.

3.

4.

5.

6.

BESLUTNING

Kvartalsregnskabet 31.03.2019 blev godkendt.
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Behandling af
budgetønsker for 2020
(Bilag 2 eftersendes)

45

7.

Genbehandling af
beslutning vedr.
8.
Helledies krucifiks
(Bilag 3)
Ansøgning om
støtte til
tværkulturel
9.
kristen sommerlejr
2019
(Bilag 4)
Ansøgning om
underskudsgaranti
i.f.m. fire
10.
kursusaftener i
efteråret 2019.
(Bilag 5)
Postlisten
11.

10

Emner til kommende
møder
13. Evt.

5

14. Orientering fra daglig
leder

10

12.
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Listen over budgetønsker blev gennemgået og der blev
lavet en liste af de forslag der skal med som budget.
Asylarbejdet
Omrokering af lokaler, musikere, organist, præstekontor
depoter.
Fokus på voksenfællesskaber
Maling af præstebolig Frejasvej
Maling af præstebolig Dybbølsgade
Opfyldning på lydanlæg – tilkobling af projektor
Nedtagning / om forandring af buen.
Forlængelse af tværkulturelt arbejde.
Lovsangsleder
Lønregulering OK18
Driftsvedligeholdelse af klokketårn
Det blev besluttet, at Nørrelandskirken gerne vil
hjemtage, Helledies Krucifiks.

10
Det blev besluttet, at yde et tilskud på kr. 2.000,00 til
Tværkulturelt kristen sommerlejr.

10
Det blev besluttet at give en underskudsgaranti, hvis der
er min. 20 deltagere på kurset.

5

5

Ingen kommentarer til postlisten
Blev drøftet.
Der er lavet ny kaffeliste –
Protokol læses op efter hvert punkt i fremtiden.
Isak orienterede.

