Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Anne Marie Vestergaard (ferie)
358.

Indledning v/Solvej Paabøl Andersen

Peter Fredensborg indleder ved
næste møde.

359.

Gruppedrøftelse i 15 minutter med følgende spørgsmål:
1. Hvad oplever du som de vigtigste udfordringer ved at være menneske i
dag?
2. Hvad gør livet meningsfuldt for dig?

Der var gruppedrøftelse i 4 grupper.

360.

Økonomi- og forretningsudvalgets forslag
til fremtidige arbejdsgange i udvalgene,
herunder forslag til udarbejdelse af introduktionsskrivelser for nye medarbejdere og
nye MR-medlemmer med henblik på at
fremme et godt arbejdsklima

Dagsordenspunktet ”meddelelser
fra udvalgene” genindføres.

361.

Drøftelse af oplæg fra Sven Erik From vedr.
samkøring af aktiviteter/arrangementer i
KaBoo

Det indskærpes, at det er den ansvarlige for aktiviteter og arrangementer, der melder ind til kordegnekontoret, der så opdaterer
dette i KaBoo.

362.

Kort evaluering af workshop vedr. vision/
målsætninger

Et par stykker gav udtryk for, at
man havde forventet, at menighedsrådet havde fået lavet vision
og målsætninger, inden vi skiltes.

363.

Nyt fra formanden

Der arbejdes på en turistbrochure
om Billund Kirke og Grene Kirkegård.

364.

Indgåede skrivelser

 Brev fra DSUK

Et udvalg bestående af Else Marie Madsen, Finn Vinther og Brian
Madsen udarbejder et introduktionsforløb for nye medarbejdere.
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365.

Eventuelt

Menighedsrådsmødet tirsdag den
6. august 2019 aflyses.
Else Marie Gunderlund orienterede om, at gruset på gangene og
parkeringspladsen ved Grene Kirkegård nu er repareret.
Solvej orienterede om, at Karl
Lund er ansat t.o.m. november
2019. Herefter er det RandbølNørup Sogn, der vikarierer i en
25% stilling, indtil videre v. barselsvikar Morten Sørensen.
Peter orienterede kort om minikonfirmandforløbet, der har fået
positive tilbagemeldinger.
Fremover lægges menighedsmødet i foråret i forlængelse af
en gudstjeneste med kirkefrokost.
Planlægning af studieturen lægges i hænderne på Else Marie
Gunderlund og Jan Skovgaard
Olsen samt en medarbejderrepræsentant. Gode ideer efterlyses.
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