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Formanden

Indkaldelse til menighedsrådets møder

tirsdag den 28. april 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. 19.00-20.00

1. Loppemarked
Kort snak om, hvordan det gik.
2. Klimavandring i Grøn Kirke-regi
Inge orienterer og præsenterer forslag.
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. Budget 2016
Udspillet fra provstiudvalget er samme budgetramme som i 2015 med tillæg af 1 %, dvs. i alt kr.
4.393.500.
Forslag til proces vedr. budget:
1.
budgetrammen præsenteres på MR 28. april
2.
udvalgsformænd sender budgetønsker til Steen – dato meddeles på MR
3.
udvidet budgetmøde 19. maj kl.18.30
4.
endelig godkendelse på MR 26. maj
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3. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015
Kvartalsrapporten er vedhæftet, bemærk angivelse af ansvarlige på de forskellige konti.
4. Revisionsprotokollat
5. Valg til forskellige poster efter Ejvind: kirkeværge, repræsentant for skoletjenesten, aktivitetsudvalg
for voksne, provstikomiteen for ydre mission, indsamlingsudvalget, organisering af kirkekaffe.
6. Nyhuse kapel
Beslutning om det videre forløb.
7. Kirkeuglen
Ida præsenterer forslag til ændringer.
8. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
- medieudvalg
- kirkeudvalg
9. Orientering fra:
- præsterne
- kontaktpersonen
- formanden
- andre
10. Endelig godkendelse af referat af møde 24. marts 2015
11. Evt.

21. april 2015
Susanne Gram Larsen
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