Menighedsrådsmøde.
Valgperiode 2016-2020

MR 13
Protokolside 28
Mødetidspunkt 22. februar 2018 kl. 19.00
Mødet forventes afsluttet:
Mødet afsluttet:
Mødet afholdes: Johanneskirken, Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV
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x
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x
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Valgte MR medlemmer.
Søren Krogh (SK)
Gerda Kirstine Kristensen (GKK)
Ketty Daugaard (KD)
Joan Hjersing Knudsen (JHK)
Ann Ungstrup Nielsen (AUN)
Joseph Aruliah (JA)
Ane Grud Olesen (AGO)
Berit Nielsen (BN)
Signe Pedersen (SP)
Irene Lytzen (IL)
Sognepræster.
x Tania Dondes Christensen (TDC)
x Thomas Bau (TB)
Medarbejder repræsentant
afbud Laila Olesen (LO)
Referent: Lene Pind Hansen

Dagsorden
01
Godkendelse af dagsorden
02
Meddelelser – herunder status for igangværende
projekter:
Formand
Kontaktperson
Kasserer
Kirkeværge
Kirke-kirkegårdsudvalg
Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Ad hoc-udvalg
Kirkeblad-hjemmeside
Tania Dondes Christensen
Thomas Bau

1

Referat
Godkendt
Formand: information om div. indbydelser til
forskellige projekter for menighedsrådet.
Information fra formandsmøde vedr. budget 2019
div. meddelelser. Husk indsamling d. 11.3.18
Information om videre arbejde med orgel i kapel.
Kontaktperson: intet nyt
Kasserer: intet nyt
Kirkeværge: to træer i skel er fældet - 1 er beskåret
til nabo i Aalborggade.
Kirke-og kirkegårdsudvalg: ændring i beplantning i
UF og UE ønskes, behandles på et møde.
Information om budgetønsker.
Information vedr. vandskade i gl. kontor.

Præstegårdsudvalg: Gulv på Fåborgvej er udbedret.
Aktivitetsudvalg: information om kommende
arrangementer. Joan sælger billetter d. 15.3.18
Information fra fælles udvalg om kommende
arrangementer.
Ad-hoc udvalg: der efterlyses folk som kan huske
tilbage fra kirkens indvielse.
Kirkeblad-hjemmeside: nyt blad er under
udarbejdelse
Tania: intet nyt
Thomas: intet nyt
03
Drøftelse og godkendelse af revisionsprotokollat
forud for regnskab 2017
Bilag
04
Drøftelse og beslutning af Provstiets bemærkninger
af revisionsprotokollatet.
Bilag
05
Drøftelse og beslutning vedr. forkøbsret til
Hjørringvej 12
Bilag
06
Drøftelse og nedsættelse af udvalg vedr.
personaleansættelser
07
Drøftelse og beslutning vedr. indstilling til Provstiet
angående renovering af Johanneskirkens klokketårn
Bilag
08
Drøftelse og beslutning vedr. indkøb af slideshow til
kirkens hjemmeside
Bilag
09
Drøftelse vedr. provstesyn d. 8. maj 2018
10
Hjælp til kirkefrokost palmesøndag den 25. marts
2018
11
Menighedsplejen
12
Kommunikation i forbindelse med H.K.H. Prins
Henriks død og bisættelse
13
Evt.
14
Lukket punkt
15
Mødet afsluttes med en salme 330/v4 - kaffe

Drøftet og godkendt

Drøftet og godkendt

Vorup Menighedsråd ønsker ikke at gøre brug af
forkøbsret ved dette salg - men beslutter at
bibeholde forkøbsret ved fremtidige salg/ejerskifte

Et udvalg bestående af: Tania – Thomas – Ketty –
Søren – Gerda Kirstine – Joan nedsættes
Punktet drøftet –
Menighedsrådet anbefaler lokal murermester.

Menighedsrådet beslutter at indkøbe linket.

Det anbefales at tillidsmand for præster er til
stede. Formænd for udvalg deltager samt
kirkeværge, formand og bygningssagkyndig.
Ann Ungstrup – Søren Krogh – Karen Krogh
Punktet følges op ved næste møde.
Punktet godkendes med 5000 kr. – der findes
budgetmæssig dækning i år.
Punktet drøftet – der fremsendes en udskrift til
Randers Søndre Provsti vedr. fremtidig procedure
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Underskrifter af medlemmer til menighedsrådsmøde afholdt 22.02.2018
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