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Kommunikationsstrategi, oplæg og diskussion
Sang: Det lysner over agersfeld
Marianne kommer med information om vores kommunikations strategi: Hvad og hvordan vil vi
kommunikere?
Bedre til Facebook, mere oplysende, små fortællinger fra hverdag.
Koncertplanen omdeles ved alle koncerter.
Hvordan bliver vi bedre til at informere om os selv? Herefter en øvelser om vores
kommunikation.

1. Godkendelse af dagsorden
Den blev godkendt

2. Økonomi i forhold til nyansættelser
En gennemgang finansiering af to nye medarbejdere. Vurderingen er at budgettet holder.
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3. Mandegruppe (orientering og beslutning)
Der er opbakning til Søren og Kim Erik Jensen starter en mandegruppe.

4. Orienteringsmødet d. 7. oktober, uddelegering af opgaver
Inge byder velkommen, Video-hilsen fra Marianne, 5 minutters oplæg: Kim fortæller om CD
projektet, Og information om mandegruppen, sang eftermiddagen. Demens kursus.
Spørgsmål til de fremmødte.
Niels-Erik økonomi. Povl kort orientering og løbende projekter lyd og teleslynge.

5. Lån af lokale, forespørgsel fra AA
Menighedsrådet siger ok.

6. Lys i kirken
Mogens Svenning få til opgave at lave en prototype, derefter skal vi se løsningen i kirken en
aften.

7. Fælles regnskabskontor (orientering)
Niels Erik orienterer om forskellige løsninger på fælles regnskabskontor. Det er en løsninger
på den lange bane (2020).

PAUSE

Nyt fra aktivitetsudvalget
Møde d. 20-9

Nyt fra sogneplejeudvalget
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Planlægning for tirsdagstræf forår 2019 er på plads.
Kirkens korshær og Møldrup optagelseshjem får donationen fra høst auktionen 50% til hver.
Penge i sogneplejekassen - sogneplejeudvalget kikker på, hvad de kan bruges til. Første
gang efter nytår. Og opfordre MR til at komme med forslag. Der var tak fra VIPS’erne for
frokosten på udflugten.

Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen
Orientering om kunstudstilling på kirkegården – Udgående planter giver meget arbejde på
kirkegården. Et stort egetræ er fældet – træet var råddent.

Nyt fra præsterne
Konfirmanderne er startet
Store hold også den fra Gjessø. Derfor bliver kirken brugt mere.
BUSK gudstjenesten ønsker præsterne flyttet til d. 11. nov. Præsterne ønsker at ændre
teksten til den søndag og bruge BUSK teksterne. MR siger ok
Skal vi gå efter at blive demens venlig kirke? Vi arbejder videre med emnet

Nyt fra medarbejderne
CD-produktion fylder meget …

Nyt fra kontaktperson.
Ny ferielov – vær opmærksom på de regler.

Nyt fra kirkeværgen
Hoveddøren i kirken er blevet ordnet med ny pumpe. 66+4 ekstra rammer til
konfirmandtavlen er bestilt og modtaget.
Vedr. Sikkerhedsforanstaltningerne i kirketårnet er der sendt ansøgning til stiftet. Der er lavet
hylder til organisten. Et ny rullegardin er bestilt til kirken.

Nyt fra formanden
Info om kurser og konferencer

Evt.
Stor ros til Præstepraktikant Marianne Holst Larsen

