Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Solvej Paabøl Andersen og Lene Mundbjerg Juul Hansen
456.

Indledning v/Peter Fredensborg

Solvej Paabøl Andersen indleder
ved næste møde.

457.

Gruppedrøftelse i 15 minutter
1. Hvad skal der til for, at kirken opleves som en relevant medspiller i
hverdagen?
2. Hvad er kirkens opgave?
3. Hvem er kirken til for?

Der var drøftelse i 4 grupper.

458.

Drøftelse og beslutning vedr. ad hoc udvalgets indstilling til kollektliste 2020. *Bilag

Indstillingen fra udvalget blev
godkendt med enkelte rettelser.

459.

Drøftelse og godkendelse af økonomi vedr. Det blev vurderet, at udgiften til
kursus for menighedsrådet ifm. menigheds- Landsforeningen af Menighedsrådsvalget 2020. Der henvises til punkt 443. råds kursus er for stor. I stedet opfordres til deltagelse i det kursus i
Give den 12. marts 2020, som distriktsforeningen arrangerer i
samarbejde med landsforeningen.
Det blev besluttet, at menighedsrådet afholder et internt møde
om emnet.

460.

Meddelelser fra formanden

Den 29. oktober afholdes prædikenfestival i Billund Kirke og Åfløjen, arrangeret af Ribe og Haderslev Stift. Der anmodes om
hjælp fra en kirketjener. EMM kontakter arrangørerne for at afklare
behovet. Herefter laves et pristilbud i henhold hertil.
Menighedsrådet besluttede at
udarbejde et priskatalog ifm. udlån af lokaler. Finn Vinther er tov88

holder.
Stiftet arbejder på at finde en løsning på Grene Sogns behov for 2
x 25%s præstestilling.
Forespørgsel fra Billund Kommune
om lån af Billund Kirke ifm. et borgermøde i Billund Centret den 5.
februar 2020 kl. 18.30-21.00. Det
blev besluttet at tilbyde udlån af
menighedssalen.
Der er kommet et abonnementstilbud fra Jyske Vestkysten. EMM
undersøger vilkårene nærmere.
Der nedsættes et udvalg omkring
ansættelse af ny kirkesanger. Udvalget består af Peter Fredensborg, Christine Toft Kristensen, Brian Skjøt Madsen og Else Marie
Madsen.
461.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Intet at bemærke.

462.

Meddelelser fra præsterne

Det planlagte minikonfirmandforløb er klar, tilmeldingsfrist den 14.
januar 2020.

463.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

Intet at bemærke.

464.

Meddelelser fra den IT-ansvarlige.

Der arbejdes på en projektorløsning i Å-fløjen.

465.

Meddelelser fra udvalgene:

a) Økonomi- og forretningsudvalget

Intet at bemærke.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget

Belysning på prædikestolen og
ved alteret i Grene Kirke undersøges.
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c) Arrangementsudvalget

Der er 23 tilmeldte til frivilligaftenen den 15. januar 2020.

d) Kirkeblads- og PR-udvalget

Intet at bemærke.

466.

Indgåede skrivelser

Intet at bemærke.

467.

Eventuelt

Intet at bemærke.
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