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Afbud til kontoret senest 
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Formandens 

initialer: IM

Deltagende ikke-rådsmedlem: 

Dagsorden Beslutning
0. Etablering af sorggrupper v. GMJ

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt
2. Gennemgang af referat (26/11) Ingen kommentarer
3. Økonomi generelt, herunder

a. Stillingtagen til fornyelse af bevilling til 
”sognemiddage” i Kirkens Korshær. I 2014 var 
bevillingen på kr. 4.000,-. Se nærmere brev 
fra Kirkens Korshær den 2. dec. 2014 i DAP.

 

a. Bevillingen fortsætter i 2015 med samme 
beløb.

På næste møde kommer 
regnskabsføreren med en foreløbig 
status på 2014.

4. Evaluering af julen 2014:
a. Tidspunktet for afholdelse af gudstjenester 

den 24.12.
b. Redegørelse for fravigelse af beslutning 

22/10., pkt. 6.

a. Samme tidspunkter i år.
b. Notat fra Gudrun Fussing omdelt, og sagen 
drøftet. Beslutningspunkt på februarmødet, 
om fremtidige opsætningstidspunkter for 
juletræerne.

5. Beslutning om generelt stop for eksternt udlån 
af lokaler i menighedshuset ud over til 
enkeltstående møder/arrangementer.
Ved PRP og IM

Det besluttes at der ikke udlånes lokaler til 
flere grupper end vi har nu, udover til 
enkeltstående arrangementer.

6. Orientering fra gudstjenesteudvalget om 
overvejelser af dåbens placering i højmessen.

Udvalgets formand orienterede om 
overvejelserne og sagen blev drøftet.
Arbejdet i udvalget fortsætter.

7. Lån af lokaler i menighedshuset, se 
ansøgning fra Birgit Elmon den 21/11 til 
menighedsrådet. Aktuelle datoer: (28/1), 25/2, 
25/3, 22/4, (20/5) og 17/6. 

Det besluttes at sige nej til ansøgningen.

8. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle 
projekter/arbejder i udvalgene.

Tårnrenovering er færdig og lamper er opsat.
Ny flagstang er opsat.
Prøvepærer er sat i nederste lysekrone til 
vurdering.
2 firmaer giver tilbud på opsætning af hegn 
ud mod torvet. Udvalget arbejder videre med 
sagen.
Sognedag i efteråret flyttes fremover til sidste 
søndag i oktober.

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

        Ændring af dato for rådsmøde i maj 2015. Fra 
        27/5 til 20/5 pga. koncertarrangement

Orientering om skole-kirkesamarbejde, 
Malene Agerholm ansat pr. 1/2. Skal sidde på 
provstikontoret.
Invitation til præster og menighedsråd i 
provstiet til møde 3/2 kl.17 om 
venskabsmenigheden her i Vor Frue.
Besøg fra Tibet udsat til maj.
Gudrun Fussing orienterede om 
ansættelseskontrakt til Maja Nissen. 
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Idé- og planlægningsmøde i kirke- og 
kulturmedarbejderudvalget i uge 4.
Frivillig-arbejdsgruppen arbejder videre på 
oplæg fra 2014.

10. Kommende arrangementer: 
18/1 kl. 19.00 Gudstjeneste v. GMJ. 
Evangelisk Alliance.
Studiekreds den 21/1, 28/1 og 4/2 kl. 17.30 – 
19.00 v. AGT om Birgitta af Vadstena

Årets tema i Evangelisk Alliance er 
”Fadervor”. 

11. Eventuelt Retræte på Dalum kloster. 


