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1

Beslutningsprotokol fra 20. januar
underskrives

2.

Meddelelser fra formanden

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.

Julefrokosten bliver udsat til en dag efter
sommerferien. Nærmere besked kommer senere.
Arne orienteret omkring en syrisk flygtning som ønsker
at hjælpe hvor hun kan, og hvor hun kan møde andre
mennesker, da hun gerne vil lære andre at kende.
Jim og Arne vil tage et møde med hende.
Der er et konsulentfirma som har en klient der godt
kunne tænke sig at få et job udendørs. Det vil ikke
koste kirken noget. Arne tager et møde med personen.

O

-Orientering om boligsituationen

Der er kommet en ramme på max kr. 7.000.000,00 til at
købe et hus for og renovere det. Arne arbejder videre
med sagen.

O

-Kommende bispevalg

Søren finder en dato og tidspunkt hvor menighedsrådet
kan tage sammen afsted for at møde de opstillede
kandidater til bispevalget.

3.

Regnskab

4.

Præster

O

-Nyt fra præsten

Arne kommer med et oplæg til det nye budget 2023, på
næste menighedsrådsmøde.

Jim informerede omkring sine tiltag med
konfirmanderne.
Der bliver lavet en konfirmandweekend med
gospelsang og efterfølgende gospelgudstjeneste. Det
bliver den 23. og 24. april.
Den anden Weekend bliver en pilgrimsvandring for
konfirmanderne.
Jim er i gang med at få institutionerne til at lave noget
sammen i Kirken, det kunne være et krybbespil til jul,
og noget rytmisk for småbørn.
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5.

Kirkeværgen

Bent informerede omkring fjernvarme. Det koster ca.
Kr. 200.000,00 at få lagt fjernvarme ind.
Det koster ca. kr. 6.500,00 om året i vedligehold. Det
koster ca. kr. 76.360,00 om året at have fjernvarme
Vi bruger 9000m3 gas om året og det koster ca. kr.
135.000,00 om året.
Bent arbejder videre med sagen. Han undersøger om
muligheden for varmepumpe og prisen.

6.

Kontaktperson og IT ansvarlig

B

-Flytning af fridage

Søren redegjorde hvorfor den faste fridag skulle flyttes.
Der var 6 der stemte for og 2 imod.
Jytte ønskede ikke at der skulle være fælles lukkedag,
da hun mener at kirken skal være åben med betjening
alle dage.

7.

Kirkeudvalget

B

Fastsættelse af mødedato i forbindelse
med tilrettelæggelse af udbud.

8.

Aktivitetsudvalget

B

-Fastsættelse af kommende
aktivitetsmøde

B

-Musik ved foredragsarrangementer.

9.

Orientering om præstesituationen

10.

Diakoniudvalg

11.

Grøn Kirke

12.

Evt.

Den faste fridag bliver om mandag for alt personale.
Det kommer til at gælde fra den 13. juni 2022.
Der er møde i kirkeudvalget den 14. marts kl. 13.00

Aktivitetsmøde torsdag den 10. marts kl. 11.00
Dette er blevet løst.

Den er uændret.

