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Blad nr. 
      

Afbudtil kontoret senest 

Mandag d. 23. maj kl 12.00 
Afbud fra Povl Chr. Balslev, Victoria Damm 
og Peder Rønnow Pedersen. 

Formandens 

initialer: IM 

 Deltagende ikke-rådsmedlem: Benny 
Rasmussen. 
Desuden deltog medlemmer af 
meditationsgruppen i drøftelserne under punkt 5. 
Conny Nielsen forlod mødet efter punkt 4b. 
 
    

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Punkt 6a tilføjes: Indstilling og godkendelse af køb 
af ny opvaskemaskine til menighedshuset v/kirke-
husudvalget. 
 
Punkt 5 behandlet inden punkt 4. 

2. Gennemgang af referat (27/4-16) Ingen kommentarer 

3. Årsrapport og orientering om kommende 
projekter fra kirke-og kulturmedarbejder 
Maja Nissen. 

Orientering v/Maja Nissen. Uddybning af seneste 
kirkebladsartikel.  

4. Økonomi generelt, herunder: 
         a. Kvartalsrapport 1. 2016 
         b. Godkendelse af budgetbidrag 2017. 
         c. Indkøb af Kirkesangbog v/Povl Chr. 
Balslev 
         d. Beslutning om indkøb af   
          ”reformationsæbletræ + plakette” ca. 
600kr til 
           plantning på temadag i foråret 2017. 
          
 
 
 

a. Taget til efterretning uden 
kommentarer og 
underskrevet. 

 
b. Gennemgået, korrigeret og 

godkendt. 
c. 15.000kr indregnes i budget 

2017. 
d. Besluttet. 

 

5. Evaluering af Kristen Meditation og 
drøftelse af MR’s holdning til nye 
aktiviteter i Vor Frue kirke, som foreslået 
af meditations-gruppen v/Lene 
Bønnelykke 

Oplæg ved Lene Bønnelykke og folk fra 
meditationsgruppen. 
Tilslutning fra menighedsrådet til opstart af Taizé 
sang- og musikgruppe samt projekt med kunst, 
kreativitet og bibelske tekster. 
Maja Nissen er kontaktperson til indgåelse af 
aftaler med hensyn til lokaledisponering. 
Økonomisk ramme til indkøb max.2000kr pr. gang. 
Evaluering i begyndelsen af næste år. 
Projekterne skal indarbejdes i hele aktivitetsplanen. 

6. Kort orientering og stillingtagen til 
aktuelle 
projekter/arbejde i udvalgene. 

 

6a. Der indkøbes en semi-professionel maskine på 
kirke-husudvalgets anbefaling. 
Raparation af mur mod p-plads iværksættes. 

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

 

Henvendelse om lån af kirken til ortodoks dåb forår 
2017 imødekommes. Kirketjener stilles til rådighed.  
15/6 er frist for materiale til næste kirkeblad. 
 

8. Kommende arrangementer: 
       Sommercafé 13/6 kl. 14 

Kirkevandring 26/6 til Tved kirke 

 

9. Eventuelt  

 


