Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Helga Christensen, Brian Madsen
410.

Indledning v/Solvej Paabøl Andersen

Peter Fredensborg indleder ved
næste møde.

411.

Valg af formand

Else Marie Madsen blev foreslået
– og valgt.

412.

Valg af næstformand

Finn Vinther blev foreslået – og
valgt.

413.

Valg af kirkeværge

Jan Skovgaard Olsen blev foreslået og valgt.

414.

Valg af kontaktperson

Else Marie Gunderlund og Brian
Skjøt Madsen blev foreslået og
valgt.

415.

Valg af kasserer

Kim Søndergård blev foreslået og
valgt.

416.

Valg af bygningskyndig

Niels Kaaberbøl blev foreslået og
valgt.

417.

Valg af person som medunderskriver af
dokumenter

Finn Vinther blev foreslået og
valgt.

418.

3. kvartalsregnskab 2019 fremlægges.
*Bilag

Kim Søndergård fremlagde 3.
kvartalsregnskab 2019.

419.

Drøftelse og beslutning vedr. annonceringsplan for 2020. *Bilag

Koncerter, foredrag, sogneeftermiddage, éngangsarrangementer og nye tiltag annonceres i Billund Ugeavis. Faste arrangementer, inkl. babysalmesang og sorg80

gruppe, annonceres ikke.
Muligheden for nyhedsmail og –
sms undersøges.
420.

Gennemgang af opdateret liste over budgetansvarlige. *Bilag

Finn Vinther præsenterede listen
og opfordrede til, at den enkelte
budgetansvarlige sikrer korrekt
bogføring og følger op på kontoen.

421.

Gennemgang og godkendelse af budget
2020. *Bilag

Budget 2020 blev godkendt med
et ligningsbeløb på 4.703.437 kr.

422.

Drøftelse og beslutning om hvordan menighedsrådet ønsker at skabe en bred debat om folkekirkens liturgier jf. artikel i Menighedsrådenes Blad 07

Forslag om, at forskellige kirkelige
organisationer, f.eks. Indre Mission, KFUM og –K’s voksenarbejde,
Grundtvigsk Forum, FDF og Y’s
Men går sammen om en debataften ud fra samtalekortene i
Menighedsrådenes Blad. Vi forsøger at finde en oplægsholder,
der holder et oplæg på en halv
times tid.
Planlægningen lægges over til
arrangementsudvalget.

423.

Evaluering af prøveabonnement på Kirke.dk

Interessen hos menighedsrådet er
begrænset. EMM afventer tilbagemelding fra medarbejderne.

424.

Forslag til indsamlingsleder for Grene Sogn
ifm. Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling 2020

Michael Tvermose har tilbudt af
påtage sig posten sig som indsamlingsleder for Grene Sogn.
Erik Noer tilbyder at tage kontakt
til virksomheder i sognet for at opfordre dem til at yde et bidrag.

425.

Drøftelse af den kommende minikonfirmandundervisning

Det foreslås at engagere en timelærer, der vil påtage sig opgaven
i samarbejde med præsterne.

426.

Meddelelser fra formanden

EMM mindede om møde 30. januar 2020 vedr. ”Kirken i sommerlandet”.
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EMM mindede om migrantgudstjeneste i Ribe den 26. januar
2020.
427.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Intet at bemærke.

428.

Meddelelser fra præsterne

Intet at bemærke.

429.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

Intet at bemærke.

430.

Meddelelser fra den IT-ansvarlige.

Intet at bemærke.

431.

Meddelelser fra udvalgene:

a) Økonomi- og forretningsudvalget

Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2018 er godkendt.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet at bemærke.

c) Arrangementsudvalget

Intet at bemærke.

d) Kirkeblads- og PR-udvalget

Kirkeblads- og PR-udvalget foreslår at udarbejde en folder om
menighedsrådsarbejdet ifm. det
kommende menighedsrådsvalg.

432.

Indgåede skrivelser

 Brev fra Bibelselskabet, der beder om gave til bibler til Kina
 Blad fra DSUK – ”Nyt”
 Magasinet ”Trøst” fra Areopagos
 Bog fra Kirkefondet ”Aldrig har
jeg følt mig mere velkommen”

433.

Eventuelt

Anna Marie Vestergaard takkede
for gave ved kobberbryllup.
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