Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Peter Fredensborg, Solvej Paabøl Andersen (stiftspræstemøde)

116.

Indledning v/ Solvej Paabøl Andersen

I præsternes fravær indledte Else Marie
Madsen.
Solvej Paabøl Andersen indleder ved
næste møde.

117.

Fremlæggelse af regnskabsrapport 1. kvartal 2017.
*Bilag

Ejnar Kudsk fremlagde regnskabsrapporten for 1. kvartal 2017.

118.

"Hvad er vigtigt ved at være kirke?" Nævn tre ting.
Gruppedrøftelse. Der er afsat 20 minutter til punktet.

Der var gruppedrøftelse i 3 grupper.

119.

Betænkning vedr. "Forslag om ny valgform for menighedsrådsvalg i Danmark" sendt i høring. Frist for
bemærkninger d. 1. oktober 2017 (betænkningen findes på Kirkeministeriets hjemmeside). Drøftelse og beslutning om handlingsplan for besvarelse
af betænkningen.

Else Marie Madsen redegjorde for betænkningens indhold.

120.

Status på renovering af Skovparken 112 v/kirke- og
kirkegårdsudvalget

Else Marie Gunderlund redegjorde for
status på renovering af Skovparken 112.

121.

Nyt fra formanden

Vi har modtaget brev fra Selskabet for
Kirkelig Kunst i forbindelse med den nye
messehagel, der er doneret til Grene
Kirke i forbindelse med kirkens 125 års
jubilæum. Udvalget arbejder videre med
sagen.

Der nedsættes et udvalg til udarbejdelse
af et forslag til besvarelse af betænkningen - bestående af Kim Søndergård, Else Marie Madsen og Peter Fredensborg.

Formanden informerede kort om årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd
og opfordrede i øvrigt til at orientere sig
på landsforeningens hjemmeside.
Else Marie er blevet kontaktet af Billund
Kunstforening i forbindelse med en
kunstudstilling af Carsten Dahl, der giver
koncert i Billund Kirke den 30. august
2017. Kunstforeningen vil gerne udstille
Carsten Dahls billeder i forbindelse med
koncerten i mellemgang og dåbsværelse.
Billund Centret vil gerne låne menig18

hedssal og mellemgang den 10. og 11.
november 2017.
Vi har fået en henvendelse fra Malteserridernes Hospitalsorden om lån af lokaler
ca. 3 gange årligt.
Der er valg til provstiudvalg og stiftsråd i
Grene Provsti den 30. august 2017.
Else Marie refererede fra sin deltagelse i
generalforsamlingen i Det lutherske Verdensforbund i Namibia i maj måned.

122.

Indgåede skrivelser

 Blad fra Blå Kors Danmark
 Magasin i forbindelse med reformationsjubilæet

123.

Eventuelt

Finn Vinther takkede for gaven til sin 70
års fødselsdag.
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