Frederiksborg Slotssogn
Formanden

Indkaldelse til møde i menighedsrådet
tirsdag den 25. oktober 2016 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.

Punkter til første møde kl. 19.00-19.30

1. Organisering af goddag- og farvelfest 2. december
2. Orientering fra møde om byfest 2017 v. Kirsten C.
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. Stilling slotsorganist
Ulla orienterer om det foreløbige arbejde
3. Økonomi
Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 (vedhæftet). Skal tages til efterretning.
Drøftelse af brug af evt. mindreforbrug.
4. Valg
Planlægning af uformelt møde i det nye menighedsråd før konstituerende møde 22/11
5. Liturgi
Vi har af biskoppen fået tilladelse til nuværende liturgi til og med 2016 – dvs. vi skal søge om
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tilladelse igen.
Oplæg til ansøgning til biskoppen er vedhæftet – bemærk ændringer i forhold til sidst med rødt.
6. Ansøgning om tilskud studierejse - vedhæftet
7. Sognets samarbejde med provstiet
8. Lukket punkt: opdatering vedr. kirketjenerstilling
9. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
- medieudvalg
- kirkeudvalg
10. Orientering fra:
- præsterne
- kontaktpersonen
- formanden, herunder:
1) kommunikation med Kabinetssekretariatet: H.M. Dronningen har modtaget officiel invitation til
festgudstjeneste 27. august 2017 og vender tilbage foråret 2017 med besked om deltagelse;
2) vi har af Slots- og Kulturstyrelsen fået midler kr. 43.000 – de skal bruges til aktiviteter der er
tæt forbundet med klokkespillet i Frederiksborg Slotskirke – seminar, kurser, efteruddannelse
m.m. i klokkespil eller koncerter, hvor klokkespillet i Slotskirken indgår;
3) datoforslag til seminar i januar 2017
4) formandsmøde 27. oktober med orientering om arbejde i diverse udvalg
- andre
11. Endelig godkendelse af referat af møde 27. september 2016 – herunder skal referatet underskrives
12. Evt.
20. oktober 2016
Susanne Gram Larsen
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