Menighedsrådsmøde tirsdag 28 marts 2017
Referat ved Steen Clausen
Til stede: Henrik, Ida, Arne, Ellen, Arne, Birgitte, Niels, Kirsten C. Martin, Steen, Lone
Afbud: Jørgen, Karen, Terkel. Bodil
Indkaldt suppleanter: Bente Veileborg og Brian Pilemann. Ikke mødt.
Dagsorden for menighedsrådsmøde tirsdag d 28. marts 2017
1. Kirsten Udby har bedt om orlov fra Menighedsrådet i en periode. Lone Henriksen er villig til
at indgå og er derfor indkaldt. Orlov til vedtagelse.
Menighedsrådet besluttede at meddele Kirsten orlov indtil videre. Lone Henriksen indtræder som
1.suppleant.
2. Regnskab 2016 til vedtagelse. Steen gennemgår resultatopgørelse, brug af frie midler mm.
Regnskab vedtaget Afleveret d. 24-03-2017 10:33
3. Bine Bryndorf starter som ny slotsorganist ved højmessen Pinsesøndag 4. juni . Det vil vi
gerne markere med en lille velkomst bagest i kirken efter højmessen.
Martin sørger for en buket og en lille tale, Steen bestiller kirketjener til at arrangere vin, glas
mm.. Pressemeddelelse udsendes.
Vedtaget som foreslået.
4. Jubilæumsfejring 27.august 2017 og byfest den 10.juni 2017. Status på forberedelserne ved
Kirsten C.
Kirsten C. orienterede.
5. Førstehjælp. Er vi opdaterede til at kunne yde førstehjælp i kirke og sognegård?? Er der
behov for et opfriskningskursus. Kirsten har modtaget info fra Dansk Folkehjælp, Røde Kors
er et alternativ.
Kirsten C. orienterede.
Menighedsrådet besluttede at undersøge markedet for et kursus i sognegården for omkring 16
deltagere.Preben og Lone.
6. Præsterne ønsker indkøb af 200 nye salmebogstillæg til brug i kirken, pris 20.000 kr.- til
vedtagelse.
Menighedsrådet bevilgede indkøb af 200 nye salmebogstillæg. Budget 24.000 kr. Og 2
melodibøger. Præsterne forestår indkøbet.
7. Foreningen Norden har henvendt sig til Jørgen ang. fejring af 100 års jubilæum 15.april 2019.
foreningen ønsker at markere det med en nordisk, festgudstjeneste palmesøndag 14. april
sammen med diverse kulturinstitutioner biskopper mm. MR skal svare denne henvendelse.
Godkendt. Jørgen svarer på henvendelsen på menighedsrådets vegne.
8. Orientering om status indenfor aktivitets projekt grupperne!
Orientering skete. Gavlprojekt og konfirmandgruppe drøfter nærmere tidspunktet.
9. Orientering om hjemmesidens opdatering Steen/Martin.
Steen overtager i samarbejde med Martin koderne og ansvaret for hjemmesiden efter påske.
10. Budget til de aktivitetsansvarlige. Orientering ved Preben.
Preben orienterede og fremlagde budget i forhold til de aktivitetsansvarlige.
11. Medieudvalget orienterer kort om indhold juni udgaven af Magasinet Frederik. Input til
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efterårs/vinter udgaven modtages gerne. Temaet bliver ”Kirke og Stat”. Hvem kan skrive
gæsteartikel?? Hvilke andre ting end artikler kan der være i bladet?? Orientering ved Martin.
Martin orienterede.
12. Menighedens Dag d 21.maj. Emner til dagen? hvem har forslag?
Kirsten C. undersøger og inviterer Bine Bryndorff til at præsentere sig på menighedens dag.
13. Lukket Punkt vedr. personale. Steen orienterer.
14. evt. - referater og dagsorden udsendes af formanden.

Preben Dissing

Ellen Lorentzen

Henrik Winther Nielsen

Niels H. Eriksen

Martin Vetter

Ida Secher

Kirsten Carstensen
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Arne Lindahl

Steen Clausen
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