Frederiksborg Slotskirke
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Dagsorden og referat for møde i menighedsrådet tirsdag d 31.oktober 2017  kl 19
Til stede: Steen. Ida, Henrik, Niels, Preben, Lone, Birgitte,Karen, Jørgen, Bente (suppleant),
Kirsten, Martin, Arne fra punkt 4.
Afbud: Ellen, Arne, Terkel, Bodil
Referat: Steen
1. Evaluering af høstfesten d 10. sept.
Ida foreslår, at vi nedsætter et udvalg til at evaluere høstfesten i år. Dette udvalg kan udarbejde
et forslag til kommende høstfest, hvilke deltagere henvender vi os til, hvordan afvikler vi
arrangementet, og hvilke frivillige hænder kan vi engagere.
Til diskussion og vedtagelse
Menighedsrådet nedsatte et høstfestudvalg med deltagelse af Ida, Kirsten og Karen. Der kan
knyttes flere til udvalget. Forslag til høstfest 23.september 2018 - kl. 10 i kirken.
2    Medieudvalget
      Medieudvalget foreslår, at MR nedsætter et udvalg, der kan gennemgå vores samlede  medie
      Strategi. Hvad vil vi med hjemmeside, Facebook, magasinet Frederik og vores trykte kalender?
      Hvordan markerer Slotssognet sig overfor vores by og kommune ??
      Helsingør Stift har ansat konsulenter Kåre Gade og Sarah Auken som vi kan henvende os til for
       Assistance.
       Til diskussion og vedtagelse
       Vi nedsatte en underudvalg med Steen, Niels, Martin, (Anne-Marie foreslået).
3    Seminar.
      FU foreslår at vi afholder vores årlige seminar fredag/lørdag d 19.-20 jan 2018. Et aktuelt emne
      Er den omtalte medie strategi og diakoni. Stiftet har udgivet inspirerende plakater, og konsulent
      Morten Miland kan kontaktes for yderligere inspiration.
      Til diskussion og vedtagelse
       FU planlægger seminaret. Datoen vedtaget.. Jørgen forhindret fredag.
4.   Personale. Arne kom.
      Kontaktpersonen orienterer om status på vores ringerteam når Jens slutter til Jul. Desuden status
      På Anne Maries plejeorlov, herunder fordeling af hendes opgaver, og ønske om honorering af
      Ole Breidal for varetagelse af musikken til teater opførelse i Slotskirken i november.
      Kirkesanger Lena Pedersen har ansøgt Kompetancefonden om 5000 kr til sangundervisning. Da
       ansøgningen skulle påtegnes senest d 30.oktober har formanden godkendt den til videre      behandling i Kompetancefonden.
      Organist Ulla Handler har ansøgt om studieorlov i 3 mdr. i  2018.
      Steen orienterede.
5.   Orientering fra haveudvalg/bygningsudvalg.
      Tilbud fra Rødkælken af 31.oktober blev vedtaget.
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6.   Økonomi.
Kassereren orienterer om den resterende økonomi i 2017.
Kvartalsrapport pr.30.september taget til efterretning.
Budget 2018 skal endelig vedtages.
Deadline for aflevering er 13.nov.
Budget 2018 endeligt vedtaget mærket:
Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd, CVR-nr. 59413228, Budget 2018.  Endelig budget
afleveret d. 20-10-2017 14:12
7.   Forslag om 2 kantategudstjenester i 2018. Indsat som punkt.
Alle enige om at behandle det i dag.
Bine orienterede.
Ved kantategudstjenester henvises dåb til om lørdagen. Kantaten varer ca. 15 minutter
fordelt med ca. halvdelen før og halvdelen efter prædiken. J.S. Bachs kantater. Med kor,
solister og omkring 7 musikere.
18.marts og 4.november 2018.
Vedtaget.
8.    Evt.
Veteran Hjemmet i Høvelte har henvendt sig og beder om at vi kan betænke dem i kollekt
eller lade dem indgå i et arrangement i sognegård eller kirke.
Foredrag koncert eller lign. blev overvejet.
Preben Dissing

Birgitte Grøn

Henrik Winther Nielsen,

Kirsten Carstensen,

Steen Clausen,

Karen Hansen

Bente Veileborg

Lone Henriksen

Jørgen Christensen,

Arne Lindahl (fra pkt.4)

Ida Secher

Niels Horsbøl Eriksen

Martin Vetter
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