Til stede:
Kurt Johansen (KJ)
Søren Arens (SA)
Jette Juhl (JJ, fra kl. 21)
Kjeld Kjeldsen (KK)
Kerstin Henriksen (KH)
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Onsdag den 15. september 2010 kl. 19.00 – 21.30 i Sognehuset/Præstegården
REFERAT

1. Visionsdebat: tema: Ekstern kommunikation
KJ refererede fra årets stiftsmøde, hvor redaktør for folkekirken.dk Ellen Aagaard Petersen holdt hovedtalen om
netop kirkens kommunikation.
1.1 Kirkebladet
Menighedsrådet diskuterede formålet med kirkebladet: Hvad skal kommunikeres? Hvor mange læser?
Menighedsrådet besluttede at holde fast i den nuværende form – med tilføjelse af en artikel ”til eftertanke
/ personlige historier” ved medlemmer af menigheden/menighedsrådet.
Alle menighedsrådets medlemmer får ideer til udvidelse af annoncekredsen.
1.2 Hjemmesiden
Der tilføjes menupunkter: For børnefamilier og med links. Menighedsrådet besluttede, at JCBI og sekretær
Inger Nors skaber mere liv på hjemmesiden – ambitionsniveauet lægges ud fra vækst i annoncørtal.
Menighedsrådet overvejede direct mail til andre grupper end det eksisterende nyhedsbrev til børne‐
familier.
1.3 Facebook, Youtube og andre sociale medier
Menighedsrådet overvejede effekten af facebook og besluttede at prioritere kirkeblad og hjemmeside.
1.4 Kolding Ugeavis/Jyske Vestkysten
Menighedsrådet besluttede at holde fast i kontakt via pressemeddelelser i Jyske Vestkysten.
1.5 Andre medier (opslagstavle etc)
Ingen bemærkninger.

2. Nyt fra udvalgene
2.1 Økonomiudvalg
JJ informerede om momspraksis.
JJ indsætter revideret budget (oprindeligt minus sognegård). JJ har søgt provstiets 5%‐midler om kr. 45.000
til dækning af renteudgifter ved jordkøb.
2.2 Personale/kontaktperson
SA informerede fra medarbejdermøde 11. august.
2.3 Børne‐ og ungeudvalg
JJ informerede fra møde 25. august. Jan Gasser har afløst Carsten Justesen i udvalget.
Forslag til indretning af børnehjørne færdiggøres sammen med økonomisk overslag på møde i januar.
Praktisk arbejde på plads til efterårets familiegudstjenester.
Fastelavn fortsætter if. traditionen. Palmesøndag forventes nytænkt. Påtænker to spaghettigudstjenester
årligt.
2.4 Aktivitetsudvalg
ER informerede om efterårets program og henviste til kirkebladet.
2.5 Kirke‐ og præstegårdsudvalg
KK: Gravkasse er købt. Ellers intet nyt.
SA arbejder stadig på el‐aflæsning.

2.6 Sognehus
SA: Intet afsat i provstiets budget 2011. Ingen forventning om 2012.
SA er i færd med at tilknytte eksterne frivillige i processen.

3. Mødedatoer 2011
Tages op på næste møde.

4. IT skrivebordet
Kurt omdelte koder til IT‐skrivebordet.

5. Tinglysning af jordkøb
SA informerede om formalia vedr. tinglysning.
Menighedsrådet besluttede at give fuldmagt til advokat Henrik Nøhr for færdiggørelse og tinglysning af jordkøb.

6. Revisionsprotokollat vedr. 2009 regnskab
JJ uddelte revisionsprotokollat og kommenterede bemærkningerne til årsregnskabet.

7. Nyt fra præsten
JCBI orienterede om tidligere og kommende aktiviteter.

8. Eksterne arrangementer
KJ omdelte diverse invitationer, herunder Trinity‐mødet 12.‐13. november og mini‐konference om forfulgte kristne
16. november.

