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Indledning v/ Hanne
Kaffe: Henning
Pause efter punkt 14
Afbud fra: Isak og Hanne
EMNE
1.
2.

Godkendelse af
dagsordenen
Orientering fra
formandskabet
Orientering fra udvalgene

TID
(min.)

BESLUTNING
Dagsorden blev godkendt.

5
15

3.

Ingen kommentarer.
Kunstudvalg: Håkon Gulvaag – maleri ”Nadver” er på vej
til Nørreland og vil ankomme i morgen. Billedet vil blive
prøveophængt i storesal.
PR: Elsebeth har overtaget arbejdet med hjemmesiden –
Elsebeth kommer med i PR udvalget
Kirkegårdsudvalg:
Susanne Nørreskov er ny formand for kirkegården og
Mogens Jakobsen er næstformand.
Kirkeudvalg:
Der er udsendt ref. til alle fra mødet den 4. november.
Menighedsplejen: Julehjælp er godt i gang.
Den 13. og den 17. december vil der blive afhentning af
julekurve – der vil blive arrangeret lidt samvær.

Orientering fra præsterne

10

Orientering fra
personalerepræsentanten
Orientering fra daglig
leder/Formanden
Valg af Formand
(Bilag 1 gælder for punkt 713)
Valg af næstformand

10

4.

5.
6.
7.
8.

10

Værktøjskassen: Alpha er godt i gang der er 13 tilmeldte.
Alle er velkomne. Sidst var der rigtig godt besøgt.
H.H. 90 har sendt besked om, at de stopper med
samarbejdet omkring juleafslutning.
Israelturen: Der er 107 konfirmander, der ønsker at
komme med og i første omgang 100 billetter. Der er
indkøbt 28 billetter mere. Der er 40 konfirmander med
fra Nørrelandskirken.
Personalerepræsentanten orienterede.
Formanden orienterede.

15
Birgitte Bøgelund blev valgt til formand
Vita Debel blev valgt til næstformand.
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Tommy Kamstrup blev valgt til kirkeværge

Valg af kasserer

Steffen S Markussen blev valgt til

Valg af bygningskyndig

Jakob Iversen blev valgt til bygningskyndig

Valg af kontaktperson

Isak Holm blev valgt til kontaktperson

Valg af en person der
bemyndiges til, sammen
med formanden, at
13. underskrive dokumenter
vedr. køb, salg og andre
dispositioner over fast
ejendom og optagelse af lån
Datoer for MR-møder i det 10
kommende kirkeår

14.

Godkendelse af
15. kvartalsrapport
(Bilag eftersendes 2)
Godkendelse af
16. budget 2019 (Bilag 3
eftersendes )
Flygel til kirkerummet
17. Bilag 4

10

Visionsudvalget

25

18.

Formandens initialer: BB

Anders Christensen blev valgt til
underskrivningsberettet.

15.01.19,
19.02.19,
19.03.19,
09.04.19,
14.05.19,
18.06.19,
13.08.19,
10.09.19,
22.10.19,
26.11.19
Kvartalsrapport blev godkendt.

10

20

Budget for CVR-nr. 31108810, Budget 2019, Endelig
afleveret den 13-11-2018 20:23.
Anders og Vita vil undersøge muligheden for at søge
fondspenge til et flygel. Såfremt dette lykkedes skal det
være uden klausuler.
Visionen har nu været ude at arbejde i staben. Det er
visionsudvalget oplæg, at man fremover sætter fokus på
et enkelt område i løbet af et ½ år. Opstart er tænkt til
01.01.19 og holde pause 2. halvår af 2019 for afvikling af
jubilæum. Alle områder er en del af helheden og netop
for at forstærke dette er det vigtigt, at vi arbejder med
visionen. Første fokusområde er Børne- og unge
området.
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10

Der er ansøgningsfrist torsdag den 15. november kl.
12.00
Der er samtaler onsdag den 21. november.

5

Ingen kommentarer.

Emner til kommende
møder

5

Evt.

5

Laura, vores Ph.d.-studerende kommer og fortæller om
hendes arbejde.
Kirkebladet med deadline den 4. januar, hvem kan være
tovholder.
Kirkekaffe på søndag – tovholder Tommy Kamstrup.
Menighedsrådsmøde den 11.12.18 – starter med
spisning.

Postlisten
20.

21.

22.

