Frederiksborg Slotssogn
Formanden

Indkaldelse til menighedsrådets møder

tirsdag den 31. maj 2016 kl. 19.00-21.30

1.
2.
3.

kl. 18.30 - 19.00: Fælles spisning, madudvalget sørger for mad
kl. 19.00 - 19.30: Møde om kirkens liv og vækst.
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.

Evaluering af loppemarked 21. maj

2.

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.

Godkendelse af budget 2017
Forslag til budget 2017 er vedhæftet.

3.

Revisionsprotokollat vedr. regnskab 2015 (vedhæftet)
Til efterretning.

4.

Flytning af MR-møde den 30/8
7 valgte medlemmer er på sognerejse, så mødet må flyttes. Nyt forslag er 6. september.

5.

Valg – forslag om, at vi har punktet på fast resten af året.
- Forslag om møde i ”folkekirkelisten” 6/9 kl. 17.30-18.30, hvor vi også inviterer stedfortræderne
samt andre mulige kandidater.
- Orientering om arbejdet i det fælles ”valgudvalg” i provstiet
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6.

Valg af ny bank
Fortsat drøftelse fra sidste møde, til beslutning, se Steens mail af 2. maj.

7.

Landsmøde v/Inge
Et af punkterne er ”opgavefordeling mellem sogn og provsti”, læs vedhæftede bilag.

8.

Morgenmeditation i Nyhuse, ønske om ændring og udvidelse. Se vedhæftede.
Til drøftelse og beslutning.

9.

Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
- medieudvalg
- kirkeudvalg

10. Orientering fra:
- præsterne
- kontaktpersonen
- formanden, herunder orientering om svar fra kommunen vedr. Favrholm
- andre
11. Endelig godkendelse af referat af møde 26. april 2016
12. Evt.

27. maj 2016
Susanne Gram Larsen
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