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Dagsorden Beslutning
0. Et kvarter om Vor Frue

1. Godkendelse af dagsorden 3.d til Orientering om lønforhandling, indstilles 
til lukket møde.

2. Gennemgang af referat (6/8 2014) Ingen kommentarer.
3. Økonomi generelt, herunder især med 

udgangspunkt i endeligt budgetsamråd d.27/8. 
a. Orientering om og finansiering af Lars 

Kierulffs rejse til Egypten.
b. Anmodning om frigivelse af 

Bymissionsmidler til korprojekt i 
samarbejde med Ørkildskolen, Afd. Byen. 
Præsentation og forelæggelse af 
budgetovervejelser v/Ida Hovalt.

c. Indstilling fra arbejdsgruppe til ny 
indsamlingsliste v/Anne-Grete Thestrup, 
Paul Verner Skærved og Lene 
Bønnelykke.

Bemærkning til budget 2015, 
konfirmandkonto ønskes delt på de 2 
hold.

a. Afslag fra Stiftsrådet. Orientering om 
introduktionsmøde i København.

b. Kirke-skole-forsøgsprojekt i efteråret. 
Evalueres efter nytår. Projektet bliver en 
del af Idas stilling, der anvendes ikke 
Bymissionsmidler.

c. Forslag til ny indsamlingsliste godkendt 
med enkelte tilrettelser, der fremlægges 
på næste møde.

4. Forslag til datoer til rådsmøder i 2015:
14/1, 18/2, 18/3, 22/4(også menighedsmøde), 
27/5, 24/6, 12/8, 16/9, 21/10, 25/11.

Vedtaget.

5. Generel stillingtagen til omfang og lydniveau 
på kirkens klokker.

Ringningerne bibeholdes.

6. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle
projekter/arbejder i udvalgene.
a. Frivillig-arbejdsgruppe
b.   Overvejelser og drøftelse af indhold og 
tidsperspektiv i forbindelse med ansættelse af 
kirke- og kulturmedarbejder. Herunder 
muligheden for ansættelse af en vikar. Hvis 
drøftelserne af evt. vikaransættelse 
konkretiseres på navngiven person overgår 
punktet til lukket møde v/Gudrun Fussing.

a. Der arbejdes videre på et oplæg til næste 
møde.

b. Der skal vælges en 
arbejdsmiljørepræsentant på 
personalemødet d. 18/9. Denne skal på 
obligatorisk kursus.
Sognemedhjælperudvalget holder møde 
snarest vedr. efteråret. Personaleudvalg 
og sognemedhjælperudvalg udfærdiger 
stillingsbeskrivelse.
Gitte Meyer Jørgensen deltager i møde i 
Fredens vedr. forslag om delt 
sognemedhjælper.

7. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
        udvalg m.v.

• Café-start d.22/9
• Landemode d.27/9
• Høstgudstjeneste d.28/9
• Udflugt d. 29/9
• Kort orientering fra årsmøde i Kirkens 

Korshær

Udkast til folder til børn i kirken v/Leon Torp 
Nielsen. Præsterne kommer med 
kommentarer.

Overvejelser om ”velkomst” og placering af 
meddelelser i gudstjenesten tages op på et 
senere tidspunkt.

8. Evt.


