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Beslutningsprotokol
Deltagere
Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger til dagsorden.

1

Beslutningsprotokol fra 16. december
underskrives

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.

2.

Meddelelser fra formanden

O

-orientering om boligsituationen

3.

Regnskab

4.

Præster

B

-Præsteuddannelse

Arne informerede omkring boligsituationen.
Der har været et par boliger i spil, men det blev ikke til
noget da Provsten fandt boligerne var for dyre.
Provstiet kommer med et oplæg til en købsramme som
menighedsrådet kan gøre brug af ved køb af ny bolig.

Menighedsrådet har besluttet at bidrage med kr.
10.000,00 til Jims uddannelsen Master i offentlig
ledelse.
Jim redegjorde for konfirmandundervisningen.
Konfirmanderne fra Hastrupskolen går til
konfirmandforberedelse i Herfølge sogn.
Jim starter som noget nyt op, hvad han kalder
”søndagens tekst om tirsdagen”. Det starter op første
gang tirsdag den 1. februar, derefter hver tirsdag.
Skærtorsdag bliver også et nyt tiltag, der spiser man
inden i kirkerummet under selve gudstjenesten.

5.

Kirkeværgen

6.

Kontaktperson og IT ansvarlig

O

Personsag
Lukket møde

Søren orienteret omkring internettet.
Hvis man ønsker at tilmelde sig kursuset til
budgetlægning og økonomistyring. Tilmelding skal ske
til Charlotte seneste den 14. februar.

7.

Kirkeudvalget
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Aktivitetsudvalget
B

Fastsættelse af entre i forbindelse med
Foredrag og koncerter

Foredrag koster kr. 20,00
Koncerter koster kr. 50,00

B

Erstatningskrav fra musiker

Arne redegjorde for nytårskoncerten, som flyttes til 10.
maj 2022
Man giver et afslag på anmodningen omkring
erstatningskravet vedr. koncerten.

9.

Orientering om præstesituationen

O

Brev fra Provsten

10.

Diakoniudvalg

B

Referat fra diakoniudvalget

Menighedsrådet har afsat et rådighedsbeløb på
kr. 5000,00 til præsten diakoniarbejde, fra
menighedsplejens konto.

11.

Grøn Kirke

Torben spurgte om man kunne overveje at få lagt
fjernvarme ind i stedet for gas.
Kirkeværgen går videre med sagen.

12.

Evt.

Julefrokosten den 11. februar. Bliver flyttet til den 11.
marts. Inviterede er menighedsrådet og personalet med
ledsager.

Arne redegjorde for brevet fra provsten.

