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Dagsorden

Beslutning

Afbud fra

Birthe og Søren

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Punkt 2 og 9 udgår.
Edel deltager som personalerepræsentant i
Kims fravær.

2. Revisionsprotokollat
3. Kvartalsrapport

Niels Erik orientrede om kvartalsrapport.
Anmoder om at være OBS på El-forbruget.
Kvartalsrapporten godkendt.

4. Godkendelse af opsplitning af
kirkegårdsregnskab (kort
orientering)

Marianne orienterede om at kirkegårdens
regnskab vil fremover være selvstændigt i
forhold menighedsrådenes regnskab, som
det har været underlagt hidtil.
MHR godkender adskillelsen.

5. Orientering om nyansættelse

Lissy orienterede om ansættelse af ny
sognehusvært.

6. Sogneindsamingen og
jubilæum

Marianne berettede om at den valgte dato til
fejring af kirkens jubilæum d. 11. marts falder
sammen med den landsdækkende
sogneindsamling.
MHR besluttede at ændre indsamlingen i år
2018, og aflyser husstandsindsamlingen og i
stedet samler ind ved jubilæet.

7. Gudtjenestelivet ændringsudvalget

Inge Kallestrup fortalte om dagen i Århus
Domkirke, hvor hun deltog i en paneldebat
om gudstjenestelivet. Særligt med fokus på
forholdet med autorisation og frihed.
Der arbejdes videre i udvalget.

8. Menighedsrådets

Marianne berettede om FU’s drøftelse af at
MHR sætter fokus på arbejdsmiljø og trivsel i
Mariehøj i den kommende periode.
Bl.a. vil der fortløbende være besøg af
ansatte på MHR-møder, der vil fortælle om
sit arbejdsområde.
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Hvem gør?

9. Medarbejdere på besøg

Udgår

10. Målsætninger og visioner for
MR-periode (nedsættelse af
udvalg)

Forslag om at nedsætte et udvalg, der kan
arbejde med visioner og hvordan vi får dem
formuleret.
Marianne, Inger B, Jakob, Lissy og Charlotte

11. Frivillighedsdag (bilag)

Temadag i Lunden og fokus på det lokale
samarbejde mellem kirker, kommune og
frivillige den 29. august kl 10-13

- Nyt fra aktivitetsudvalget

David Bugge om Knausgaard d. 4. sep kl 17

. Nyt fra sogneplejeudvalget

Inger W orienterede om sogneudflugten,
som går til brunkålslejrene i år.
God koordinering i sognehuset i forbindelse
med Lones fratrædelse.
Jakob berettede om mulig brug af
provstivolontør i jan –marts 2018.

. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen

Inge K fortale om sidste nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen.

. Nyt fra præsterne

Billederne fra Galleri Moderne er ankommet
og fremvist til stor glæde for MHR.
Jakob ønsker at anvende forkortet tilspørgsel
i en gudstjeneste, hvor der er 4 dåb.

. Nyt fra kontaktperson

Ansættelse af ny sognehusvært er næsten
på plads.
Morten fortsætter som organistvikar.
Der arbejdes på at finde en afløser for
Martha i hendes orlov.

. Nyt fra kirkeværgen

Projektet vdr præstehaven er redigeret og
indsendt til PU.

. Nyt fra formanden

Betænkning om menighedsrådsvalg i
fremtiden.
KK44 har udgivet en informationsfolder til
skolerne, hvori de bl.a. redegør for forholdet
mellem forkyndelse og læring.
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Kataloget til skolerne er også udkommet og
blev uddelt.
Infoaften om forsøg i MHR struktur.
Indkaldelse til 29. august kl 19 til info og valg
til provstiudvalget og Stiftsråd
. Evt.

Ny folder om kirken skal sættes i værk

, den

underskrifter
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Niels Erik

