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Referat
Deltagere:
Elly Petersen (EP), Margit Ganderup-Nissen (MGN), Søren Arens (SA), Jens Christian Bach Iversen (JCBI), Jacob Hussmann (JH),
Lars Gylnæs (LG)
Afbud fra:
Jette Juhl (JJ), Kjeld Kjeldsen (KK)
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Sognehus
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Nyt fra udvalgene:
4.1 Økonomi: MGN/SA

Forhandling/beslutning
SA
Formand: Søren Arens
Næstformand: Elly Petersen
Grundet arbejdssituationen for SA i den kommende periode (varighed?), fordeler vi løbende
opgaverne lidt mere end hidtil. I første omgang:
Elly (EP) sørger for dagsorden og mødeindkaldelser til MR møder
Lars (LG) inddrages yderligere i dialog med arkitekt vedr. projekt Sognehus.
Nuværende igangsatte proces køres videre iht tidligere mail-dialog.

Iht. tidligere aftalte køreplan, til og med pkt. F, incl alternativ placeringsforslag.
Køreplan vedhæftet til MR.

Den aftalte 3D model forsøges terminsmæssigt afklaret, så den kan præsenteres på
næste møde d. 26-2-2014.

Alternativt skitseforslag, lidt mere traditionel udformning og ”runde former”,og 3D model
udarbejdes. Forsøges gennemført indenfor den aftalte økonomiramme.

SA udarbejder kort status til stiftet (kontorchefen) og provstiet (v. provsten)




Ny revisor, PriceWaterHouseCoopers (PWC), tiltrædelsesdokument og
regnskabsinstruktion underskrevet af tilstedeværende. SA kontakter JJ og KK for
underskrifter.
Øvrigt materiale sammenfattes af SA.
Ikke anvendte midler fra 2013 beder vi overført til 2014
Vi støtter op om opnormeringen SKIK fra 50% til 75% stilling.

4.2 Personale: SA

Kontrakter vedr. vores to nye kirkesangere er udarbejdet og underskrevet. Data indsendt til
regnskabskontoret.
Næste personalemøde er aftalt til 16. marts 2014.

4.3 B&U: JH

* Spaghettigudstjeneste 26 januar 2014.
* Ved næste dåbs jubilæumsgudstjeneste vil vi prøve at invitere faddere med.
* Positiv tilbagemelding fra julegudstjenesterne, hvor børnene havde mulighed for at få lidt j j
julepynt, engle, med hjem. Lignede forsøges i forbindelse med påsken.
Stor tak til Hanne og Værestedet!

4.4. Aktivitet: EP

Kirkefrokost 12.01.14, 28 deltagere.
Kirkekaffe aftalt,
9-2-2014 MGN og
23-2-2014 JH

4.5 Bagdadudvalg: JCBI

Ikke yderligere nyt. Situationen for de kristne i bl.a. Bagdad er bestemt ikke bedret.

4.6
Kirke/præstegård:KK/LG




KK indhenter 3 tilbud på udvidelse af materielgård, status?.
LG har fået tilbud på isolering af loft med mineraluld, samt gennemgang af tag for
utætheder og fugning. Oplæg og tilbud er sendt videre gennem systemet. Vi håber at
kunne lade arbejdet udføre inden næste fyringssæson.

4.7 Vision/sognehus:SA

Se pkt 3
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Nyt fra præsten: JCBI

Jcbi gennemgik den forgangne måneds aktiviteter samt alle aktiviteterne for de kommende
måneder. JCBI sørger for tilmelding til ”gudstjenesteliv”, workshop i Brændkær Kirken den
30.01.14 + Birgit
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Næste møde

Afholdes 26. februar 2014 kl 19.00.
Sognehus, det forventes at arkitekt Peter Dahlsgaard deltager. (SA)
Orgel, tilbud på stemning (om-stemning) EP
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Evt.





Husk indbydelsen til stiftsdag, program udleveret, alternativt se hjemmesiden, d. 22.
marts 2014.
Ung i Dalby, opfølgningsmøde d. 28-1-2014
Værestedets fremtid, møde d. 18-2-2014.

