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Indkaldelse til møde i menighedsrådet
tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00-21.30
1.
2.
3.
4.

kl. 17.30
kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 19.30

- 18.30:
- 19.00:
- 19.30:
- 21.30:

For de valgte medlemmer: møde i folkekirkelisten
Fælles spisning, madudvalget sørger for mad
Møde om kirkens liv og vækst.
Menighedsrådets møde i henhold til lov om menighedsråd.

Afbud til spisning og/eller møde(r): jeg beder jer maile til mig på sglarsen@mail.dk, hvis I ikke kan komme.

Punkter til første møde kl. 19.00-20.00

1.

Kirketjenerstilling
Brainstorming om indhold i kirketjenerstilling. Alle bedes medbringe tanker, synspunkter og ideer.

2.

Høstfest
Er der noget, vi mangler eller kan bidrage med til høstfesten?

3.

Orientering fra:
- aktivitetsudvalg vedrørende børn og unge
- aktivitetsudvalg vedrørende voksne
- andre grupper og initiativer

Menighedsrådets møde kl. 20.00-21.30
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Valg af referent.

3.

Revisionsprotokollat (vedhæftet).
Provstiet har behandlet revisionsprotokollatet, og det skal bare tages t il efterretning.

4.

Økonomi – kvartalsrapport 2. kvartal (vedhæftet)
Vi har et mindreforbrug på kr. 200.000 i årets første seks måneder.
Kvartalsrapporten skal tages til efterretning.
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5.

Udtræden af menighedsrådet
Inge har i mail af 20. juni 2016 anmodet om at udtræde af menighedsrådet. Dette skal
menighedsrådet acceptere, før det kan træde i kraft

6.

Valg af kontaktperson for resten af funktionsperioden

7.

Valg
a) Orientering til hele MR om møde i Folkekirkelisten
b) Forberedelse af orienteringsmøde 13/9.
Valgbestyrelsen og FU indstiller denne dagsorden til MRs godkendelse:
a. Velkomst v/ Susanne
b. Valg af dirigent – forslag:Terkel
c. Menighedsrådet opgaver og kompetencer v/Susanne
d. Redegørelse for vores arbejde siden sidste valg v/Kirsten Carstensen, suppleret af Keld
e. Redegørelse for kommende opgaver v/Kirsten Carstensen
f. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valg v/Terkel
g. Eventuelt
Efterflg. går vi til opstillingsmøde(r)
Valgbestyrelse og FU indstiller til MR’s godkendelse: Indlevering af kandidatlister kan ske til Steen
Clausen eller Terkel Nielsen.

8.

Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
- medieudvalg
- kirkeudvalg

9.

Orientering fra:
- præsterne
- kontaktpersonen
- formanden, herunder møde i repræsentantskabet for Det fælles kirke- og regnskabskontor 30/8
samt budgetsamråd 8/9
- andre

10. Endelig godkendelse af referat af møde 31. maj 2016
11. Evt.
Punkt om evt. valg af ny bank behandles på næste MR.
31. august 2016
Susanne Gram Larsen

_______________________________________________________________________________________________
Susanne Gram Larsen – Mathilde Parken 5, st. th., 3400 Hillerød – 48262389/20640046 – sglarsen@mail.dk

