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Indkaldelse til menighedsrådets møder

tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00-21.30
1. kl. 18.30 - 19.00: Fælles spisning, madudvalget sørger for mad
2. kl. 19.00 - 19.30: Møde om kirkens liv og vækst.
3. kl. 19.30 - 21.30: 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.

Punkt til første møde kl. 19.00-19.30
1. Orientering om 400-års fødselsdag i 2017, herunder samarbejde med kommunen.
Vedhæftet er skriv fra Jørgen til kommunen.
2. Seminar for menighedsråd og ansatte
3. Orientering fra:
- aktivitetsudvalg vedrørende børn og unge
- aktivitetsudvalg vedrørende voksne
- andre grupper og initiativer

Menighedsrådets møde kl. 19.30-21.30
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Valg af formand jf. menighedsrådslovens § 9
Der foretages skriftlig, hemmelig afstemning. Susanne er villig til genvalg.
3. Valg af næstformand jf. menighedsrådslovens § 9
Der foretages skriftlig, hemmelig afstemning.
Bente Veileborg ønsker ikke at stille op til næstformand. Kirsten Carstensen er villig til at stille op.
4. Konstituering for kirkeåret 2016 jf. menighedsrådsloven § 10
a)

Valg af kirkeværge.

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

Frederiksborg Slotssogn
Formanden

b)
c)
d)
e)
f)

Valg af kasserer.
Valg af sekretær.
Valg af kontaktperson.
Valg af bygningssagkyndig.
Valg af underskriftsbemyndiget.

5. Konstituering for kirkeåret 2016 af diverse udvalg
Se vedhæftede oversigt over nuværende organisation, udvalg og udvalgsmedlemmer. Vi gennemgår
udvalgene og ser på, om noget skal ændres.
6. Regnskab 2015
Kvartalsrapport pr. 31. oktober 2015 er vedhæftet til orientering.
Vedhæftet er også oversigt over nuværende uforbrugte midler 2015.
Beslutning om brug af uforbrugte midler.
7. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
- medieudvalg
- kirkeudvalg
8. Orientering fra:
- kontaktpersonen
- præsterne
- formanden, herunder kirkehøjskole januar 2016, orientering fra formandsmøde i provstiet.
9. Endelig godkendelse af referat af møde 27. oktober 2015.
10. Evt.

17. november 2015
Susanne Gram Larsen
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