Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.
Tilstede: Viggo Nørgaard Nielsen, Bjørn Møller, Mikkel Wold, Per Erik Karlsen, Helle Vallø, Anne
Grethe S. Rasmussen (referent)
Afbud: Helle Espersen, Jens Kaas

Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde 1. april 2016
Referatet blev godkendt.

Ad punkt 3. Meddelelse fra Viggo
Anne Jørgensen er ansat som kirketjener (50% - stilling) fra den 1. april 2016.

Ad punkt 4. Meddelelse fra Mikkel
Aftengudstjenesterne vil fortsætte og kirkehøjskole planlægges.
Mikkel vil genoptage temaaftenerne og modtager gerne forslag til temaer fra menigheden.
Professor Anna Vind bliver tilknyttet Marmorkirken som ulønnet hjælpepræst.

Ad punkt 5. Med udgangspunkt i referat fra mødet den 1. april søger menighedsrådet svar på og
beslutning vedrørende de udfordringer, vi står over for med hensyn til kommunikation,
informationsniveau og mødekultur. (se bilag 1) v. Viggo
Det blev besluttet, at der holdes møde i menighedsrådet hver anden måned.
Forretningsudvalget fortsætter i sin nuværende form med formand, næstformand og sognepræst.
Forretningsudvalget forpligter sig til at forelægge sine beslutninger på førstkommende
menighedsrådsmøde eller pr. e-mail.

Det blev besluttet, at det seneste regnskab for sognearbejdet (regnskabet for 2015) fremlægges
på næste menighedsrådsmøde og derefter én gang årligt.

Ad punkt 6. Status og beslutning vedrørende procedure angående stillingen som 25 % præst ved
Marmorkirken v. Mikkel
Menighedsrådet besluttede, at man ikke slår 25%-stillingen op.
Menighedsrådet afsøger forskellige muligheder for besættelse af stillingen.

Ad punkt 7. Frem mod menighedsrådsvalget. Status og tanker. V. Helle V.
Det blev besluttet, at der afholdes menighedsmøde den 9. juni 2016 kl.17.30.
Der afholdes opstillingsmøde til menighedsrådet den 7. september 2016 kl.17.30.
Helle Vallø udarbejder kort tekst om menighedsmøde og menighedsrådsvalget til kirkebladet og
hjemmesiden.

Ad punkt 8. Evt.
Der holdes menighedsrådsmøde den 9. juni 2016 kl. 19.00 og den 7. september 2016 kl. 19.00.
Mikkel udarbejder en liste, hvor medlemmer af menighedsrådet kan skrive sig på til at skænke
kirkekaffe.

