Christians Sogns
Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag 20. august 2015
Referent: Anita Brændsgaard Bennetsen

Tilstede: Hanne Ekstrand,
Hans-Christian Jørgensen, Eigil Saxe, Henning
Eriksen, Karsten Clement, Anders Wæver, Eva
Borbye Pedersen, Ilse Andersen, Søren Gow, Anita
Brændsgaard Bennetsen.
Medarbejderrepræsentant Catherine Murphy,
Afbud: Trine Conradsen, Bjarne Olsen, Hanne
Denker, Inge Rasmussen, Lisa Tikkanen Pagh
1: Indledning:

Andagt v. Anita Brændsgaard Bennetsen.
Vi sang nr. 335: Flammerne er mange.

2: Valg af referent
3: Godkendelse af dagsordenen

Anita Brændsgaard Bennetsen
Godkendt

4 Økonomi

a. Ingen kommentarer.

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal og kassererens
kommentarer
b. Ønsker til budget 2016

b. MR fremsender ønsker til budget 2016:
- Ekstrabevilling til højtalere i Kirken.
- Omfangsdræn Chr. X’s alle 118
- Nye hynder til kirkerummet

c. godkendelse af opdateret bilag til
regnskabsinstruks
5: Ungdomskirken – evaluering af projekt

c. Miriam tilføjes på regnskabsinstruksen. MR
underskrev
MR støtter indstillingen fra ungdomskirkens
bestyrelse, hvor hovedkonklusionerne er, at
a) Projektets primære målgruppe udvides til 13-25
årige.
b) Projektet får base i Christianskirken.
Kirkens menighedsråd bliver tovholder for
projektet.

6: Evaluering af sommerens opstilling af stole i
kirkerummet

c) Projektets budget nedjusteres og finansieres af
provstiudvalget som et samarbejdsprojekt.
Forskellige tilbagemeldinger.
Vi forlænger forsøgsperioden med den skrå
stoleopsætning frem til 30.9.15, hvor MR træffer
endelig afgørelse om stoleopsætningen i kirken.

7: Postlisten, udvalg m.m.

Se punkt 4 b

8: Fyld kirken (27. september 2015)

Eva orienterede om planerne for dagen.
Eva efterlyser kagebagere. Har man lyst til at bage,
giver man Eva besked herom.
Eva spørger om der igen i år skal være et særligt
indsamlingsformål. Der er positiv stemning herfor.
Udvalget finder et egnet formål.
Eigil spørger om MR-mødet d. 19.11. kan rykkes
frem til kl. 18:00, da der den pågældende dag er
mange aktiviteter i huset og at der derfor er en
udfordring mht. lokalerne.

9: Evt.

10: Personale (lukket møde)
11: Kommentarer til referat fra FU møde d.
11.8.2015 (Lukket møde)

