Frederiksborg Slotssogn
Formanden

Indkaldelse til menighedsrådets møder

tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00-21.30
1. kl. 18.30 - 19.00: Fælles spisning, madudvalget sørger for mad
2. kl. 19.00 - 20.00: Møde om kirkens liv og vækst.
3. kl. 20.00 - 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. Evaluering af kirkeseminar januar 2015
Herunder beslutning om kirkeseminar 2016.
2. Kirkestatistik 2014
Se vedhæftede optælling af besøgende i kirken til højmessen og andre kirkelige aktiviteter.
3. Menighedens dag 15. marts 2015
Indhold er menighedsrådets beretning. Er der andre ideer til emner, vi kan/skal tage op?
4. 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. Årsregnskab 2014
3. Årsberetning 2014
Vi starter processen. Beretningen skal være færdig ca. 1. marts.
Se tidligere beretninger her https://sites.google.com/site/hillerodslotssogn/home
4. Kollektliste kirkeår 2015 – se udvalgets forslag vedhæftet
5. Revision af vedtægter for bygningsudvalget – syn af sognegård skal foretages én en gang om året.
Se vedhæftede forslag, ændring markeret med rødt.
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6. Revision af medlemmer af Nyhuse kapel-udvalget vedr. arrangementer. Det foreslås, at Anne-Marie
bliver medlem af udvalget.
7. Oprettelse af mobilepay til sognet.
8. Haveudvalg
Fremvisning af forslag til haven.
9. Kirketælling – biskoppen har bedt alle kirker tælle deltagere til alle aktiviteter og indberette på
sogn.dk fra 1. februar.
10. Fremvisning af den nye hjemmeside – se vedhæftede oplæg fra Heidi og Ejvind
11. Kirkewebs øvrige funktioner: proces om kalender, nyhedsbrev og sms-system.
12. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
- medieudvalg
- kirkeudvalg
13. Orientering fra:
- præsterne
- kontaktpersonen
- formanden
- andre
14. Endelig godkendelse af referat af møde 25. november 2014
15. Orientering fra personaleudvalget
Lukket punkt.
16. Tænkepause - Hvad er det vi har brug for af professionel bistand (kirketjener, dørmænd, kirkekulturmedarbejder mv.) for at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst i tilknytning til vores
kirke og sognegård? Nedsættelse af ad hoc udvalg der aflægger beretning på menighedsrådets
møde i februar.
17. Ny kirketjener. Overvejelser i anledning af ansættelse af ny kirketjener samt nedsættelse af
ansættelsesudvalg.
Lukket punkt.
18. Ændring af kirke- og kulturmedarbejderstillingen.
Lukket punkt.
19. Evt.
22. januar 2015
Susanne Gram Larsen
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