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Dagsorden

Beslutning

Afbud fra

Birthe, Inga, Lisbeth, Poul

Hvem gør?

1 Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat

Godkendt umiddelbart efter sidste MR-møde. Dette punkt
slettes
fremover fra
dagsordenen.

3. Budget kirkegården

MR anmoder om, at budgetforslag ledsages
af en kortfattet sammenfatning med de for
MR særligt relevante punkter.
Budgetforslaget er tiltrådt.

4. Valg til poster i
Menighedsrådet

Genvalg på alle poster (Poul in absentia).

5. Menighedsrådsvalget 2016

I KK-44-regi er udarbejdet info-film om
arbejdet i menighedsrådene, som optakt til
kommende valg. Vi efterlyser filmen mhp.
brug i eget regi. Et forslag er i øvrigt at filmen
deles på fx Youtube.
Fra ”Landsforeningen af Menighedsråd” er
13. september udpeget som landsdækkende
fælles dato for opstillingsmøder.
Punktet sættes på dagsordenen igen i januar.
I mellemtiden opfordres alle til at tænke i
rekrutteringsmåder for nye medlemmer.

6. Præstenormeringen

Provsten har været i dialog med biskoppen
omkring den aktuelle præstenormering i
Mariehøj. Der er ikke fundet umiddelbar
anledning til ændringer i denne.
I et forsøg på at optimere ressourcerne er
præsterne ved Mariehøj i dialog om, hvordan
de daglige opgaver fordeles og løses så
hensigtsmæssigt som muligt – på de givne
præmisser.

7. Evaluering af KK44

Kataloget vakte nysgerrigheden hos mange
og fik andre til at tage afstand. Konklusionen
er dermed at modtagerne tog stilling.
Flere MR-medlemmer melder tilbage om
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gode og spændende oplevelser med meget
stor spændvidde i KK44-ugen.
Inge, som er MR´s repræsentant i KK44,
viderebringer de samlede kommentarer.
. Nyt fra sogneplejeudvalget

Bazar 1. søndag i advent.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Der har ikke været møde siden sidste MRmøde.

. Nyt fra præsterne

Der meldes om meget positive og
interesserede konfirmander.

. Nyt fra kontaktperson

Edel har påtaget sig opgaven med
”blomsterhilsener” ved særlige lejligheder –
med bistand fra Inge.
Det er desuden aftalt, at kordegnen efter
nærmere aftale og på forsøgsplan oplyser om
holdningen i Mariehøj Sogn til fotografering
under gudstjenester, ved gudstjenestens
start.
Som en status ved det årlige valg til MRposterne, udtrykker kontaktpersonen sin
utvetydige sympati for den gode bemanding i
Mariehøj Sogn, det store engagement, den
udbredte ansvarlighed og fornemmelsen af,
at alle de gode kræfter trækker i en fælles og
god retning.

. Nyt fra kirkeværgen

Afbud fra kirkeværgen.

. Nyt fra formanden

Det er endnu muligt at bestille/ønske
kirkernes Plankalender.
Der undersøges fortsat på forskellige
finansieringsmuligheder af eventuelt indkøb
af tidligere foreviste messehageler.

Næste møde 2. december kl. 18 – 19.15

. Evt.

, den

underskrifter
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