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Indledning v/ Isak
Kaffe: Helle
Pause efter punkt: 5
Afbud fra:
Efter indledningen bliver menighedsrådet fotograferet til kirkens hjemmeside
EMNE
1. Godkendelse af
dagsordenen
2. Orientering fra udvalgene

TID
(min.)

BESLUTNING
Dagsorden blev godkendt.

15

Børnehusudvalget:
Repræsentanter fra Menighedsrådet har været til møde i
Nørrelandskirkens Børnehus. Hvad kan vi hjælpe hinanden
med. Der kan være god grobund for en samarbejdsplatform
og være hinanden behjælpelig ved idegenerering m.m.
PR udvalget: Den gamle hjemmeside lukker den 1.12.2019.
Den nye hjemmeside går i luften. Alle bør være opmærksom
på, om der er ting der skal rettes til. Carsten, Christine og
Elsebeth er webmaster

3. Besøg af
provstikonsulenterne

30

Kirkegårdsudvalget: Der er lavet kirkegårdscafe i kapellerne
som er åbnet fra 8.15 til 15.00 hver dag. Der vil også blive
mulighed for at tænde et lys i fremtiden. I fremtiden vil der
også blive mulighed for at få en samtale.
Susanne fra provstikonsulenterne var her for at forklarer
hvad de som konsulenter kan hjælpe menighedsrådet med.
Helene har bl.a. Arbejdet med rekruttering af personale.
Susanne har arbejdet med offentlig forvaltningsledelse.
Forandringsledelse – opbygning af organisationer.
Susanne besvarede de spørgsmål som menighedsrådet
havde lagt op til og ønskes der mere information vil de gerne
komme ud og gå i dybden med de enkelte spørgsmål.
Vedr. vedligeholdelse og om forandring af bygninger kan der
fås hjælp til ansøgninger til stift og provsti.
Konsulenterne kan også indgå i procesledelse omkring vision
m.m.
Kan også være behjælpelige med juridiske spørgsmål.
GDPR – processen er i gang og der er aftalt et møde omkring
disse spørgsmål.
Stiftes jurister vil holde orienteringsmøder omkring den nye
ferielov og GDPR.

4. Orientering fra præsterne

10

5. Orientering fra
10
personalerepræsentanten
6. Valg af Formand
15
Bilag 1 (gælder for punkt
6-12)
7. Valg af næstformand

Jakob: Israel: Der vil komme ca. 65. deltagere med fra
Nørrelandskirken.
Der vil alt i alt komme ca. 130 deltagere med. De
overskydende billetter bliver solgt til anden side.
Isak:
Der har været møde med Provsten omkring
arbejdstilrettelæggelse af deltidspræsts tid.
Carsten: Der har været sårbarhed gudstjeneste i samarbejde
med Kirkens Korshær og dette gentages i 2020. I år fald den
sammen med en søndag hvor der var dåb af asylansøger. .
Vi skal have evalueret de arbejdsopgaver der følger med
koncerter og når andre aktører låner kirken.
Birgitte Bøgelund blev valgt til formand.

Vitta Debel blev valgt til næstformand.

8. Valg af kirkeværge

Tommy Kamstrup blev valgt til Kirkeværge

9. Valg af kasserer

Steffen S. Markussen blev valgt til Kasserer

10. Valg af bygningssagkyndig

Jakob Iversen blev valgt til bygningssagkyndig.

11. Valg af kontaktperson

Isak Holm blev valgt til kontaktperson

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

Anders Christensen blev valgt til underskrivnings berettiget.

15. Godkendelse af
kvartalsrapport
Bilag 2 a og b

10

14. januar 2020
18. februar 2020
24. marts 2020
14. april 2020
12. maj 2020
16. juni 2020
18. august 2020
22. september 2020
20. oktober 2020
24. november 2020

10
Kvartalsregnskab 30.09.2019 blev godkendt.
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16. Procedurebeskrivelse
vedr. fastsættelse af
størrelsen af kirkegårdens
ligningsbeløb
Bilag 3

15

17. Forslag om at lukke
kirkebygningen i
weekenden
Bilag 4
18. Postlisten

10
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Kirkegårdsbestyrelsen ønsker at inddrage de to
menighedsråd mere i fastsættelse af ligningsbeløbets
størrelse. Der er lavet en procesbeskrivelse omkring
fastsættelse af ligningsbeløb til årsbudget.
Denne procesbeskrivelse blev gennemgået.
Procesbeskrivelsen blev godkendt.
Dette punkt blev udsat til senere møde.

Ingen kommentarer.
5

19. Emner til kommende
møder
20. Evt.
21.

5

--- o0o---

5
10

Ingen kommentarer til evt.

3

