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Spisning kl.18.00

Blad nr.      

Afbud til kontoret senest 
Afbud fra Karl- Johann Nadolny

Formandens 

initialer: IMDeltagende ikke-rådsmedlem: 

Dagsorden Beslutning

0.  Lyskunst og klokkespil v/Povl Chr. Balslev  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Gennemgang af referat (21/10-15) Ingen kommentarer

3. Økonomi generelt, herunder:
a. Ansøgning fra Bazargruppen om dækning af

udgifter (Ca. 2500 - 3000 kr) Bilag 1.
a.1.Oversigt og stillingtagen til salg af effekter     
fra hus og kirke.

Regnskab fra kirkegården forventes at blive 
fremsendt.
a. Beløb tages fra aktivitetskontoen. Der 

udarbejdes et regnskab efterfølgende.
a 1 Gamle messingnumre fra salmetavler
kan sælges på bazaren. 

4. Principiel stillingtagen til naboers anmodning 
om ændret råden over kirkens grundareal.

Vi vil principielt ikke afgive rådighed over 
kirkens grund.

5. Gudstjenesteregulativ. Stillingtagen til hvilken 
gudstjenesteordning Vor Frue følger. 
Beslutningen skal meddeles provstiet.
Oversigt over årets gudstjenester omdeles på 
mødet.

Gudstjenesteordning IV , indberettes til 
provsti og stift.

6. Beslutning om ændring i 
personaleledelsesstruktur med udgangspunkt i 
kontaktpersonfunktionen.

Principiel drøftelse af ønsker for strukturen. 
Forretningsudvalget fortsætter konkret 
udredning af indhold og omfang af en ansats 
varetagelse af ledelsesopgaver. 

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

Trådløst internet etableret i hele huset nu.
Kloakarbejde omkring kirken bliver udført til 
foråret.
Der ansøges provstiet om 5%midler til en ny 
klokkeknebel.
Arbejdstilsynet kommer 26/11.
Kunstudvalget arbejder videre efter nytår med
beskrivelse af kirkens glaskunst.

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

 Evt. indplacering af nyt 
menighedsrådsmedlem i udvalg.

Tages op i januar.

9. Kommende arrangementer Se kirkebladet.

10.     Konstituering for 2016:
      a. Valg af formand

b. Valg af næstformand
c. Valg af medunderskriver
d. Valg af kontaktperson
e. Valg af valgt kasserer

9 stemmeberettigede til stede.
a. Kandidat Inge Moritzen valgt med 9 

stemmer.
b. Kandidat Peder Rønnow Pedersen valgt 

med 9 stemmer
c. Peder Rønnow Pedersen genvalgt.
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f. Valg af kirkeværge (nuværende ekstern       
kirkeværge er Steen Hjorslev)

  g. Valg af bygningskyndig (nuværende      
bygningskyndig er Kurt Rasmussen)

Stemmeberettigede til valg af formand og 
næstformand er de 10 valgte medlemmer af 
rådet.

d. Gudrun Fussing støttet af 
forretningsudvalget

e. Peder Rønnow Pedersen genvalgt.
f. Steen Hjorslev genvalgt.
g. Kurt Rasmussen genvalgt.

11. Eventuelt Energigennemgangs-rapporter lægges i 
mailmappe på den digitale arbejdsplads.
Tages op på møde, når alle rapporter er 
kommet.
Læs Stiftsrådets referat vedr. kirkerum på 
regionssygehuset.
Succesfuld Tårnugleafslutning 24/11.


