Beslutningsreferat menighedsmøde søndag d. 5. februar kl. 13:00, Himmelrummet
Antal deltagere: 21
Forhandlingsleder: Jan Kaas
Referent: Pia Nielsen
•

Indledning
o Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt
o

Godkendelse af referat fra menighedsmødet den 20. november

Referat er ikke blevet sendt ud, godkendes på næste møde
o

Orientering om menighedsrådets konstituering

Andreas Højmark Andersen er formand, Jan Kornholt er referent, Lisbeth Mølgaard, Nina Vang og Pia
Nielsen er medlemmer af menighedsrådet
•

Den gode historie
o Alle opfordres til dele gode oplevelser fra 2016

Andreas Højmark Andersen opfordrer alle til at dele gode oplevelser fra 2016.
Arno Steen Andersen, Ruben Harbo, Jesper Mølgaard, Lisbeth Mølgaard og Marie Grøndahl deler alle
oplevelser fra og udfordringer til vores fællesskab.
•

Beslutninger
o Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2016

Annette Lund fremlægger årsregnskabet, der er sendt til/uddelt til menighedens medlemmer, og som kan
findes i håndbogen for 2017. Hun nævner at underskuddet på driftsregnskabet er større end det fremgår,
da pengene fra missionskontoen er medtaget i driftsregnskabet. Desuden skal penge, der betales på vores
lån, også trækkes ud af resultatet. Derfor er det reelle underskud: 238.872,72 kr.
Løse kollekter er steget, men det er slet ikke nok, vi har behov for at øge vores indtægter. Menighedsrådet
arbejder med dette.
Inge Lørum kommenterer at vi skal give for at give til Gud.
Spørgsmål til regnskabet kan stilles til Annette.
Regnskabet er godkendt
o

Fremlæggelse og godkendelse af Budget 2017

Andreas Højmark Anders fremlægger budgettet for 2017, der er sendt ud med dagsordenen.
Arno Steen Andersen påpeger at budgettet for 2017 stadig er meget ambitiøst, særligt i forhold til
størrelsen af menighedsbidrag.
Budgettet er godkendt med 18 for og 1 imod.
•

Orienteringer

o

Medlemsforhold og omsorg

Menigheden har fået to nye medlemmer.
Margrethe Vestergaard har det rigtigt godt, og er kommet på plejehjem. Hun følger meget med i hvad der
sker i menigheden, og hun er glad for at være med når hun kan.
o

Innovativ Kirke – opfølgning og orientering

Andreas Højmark Andersen fortæller om hvordan workshoppen i sidste uge gik, og at næste workshop, i
april, kommer til at handle om, det område vi er kirke i. Han opfordrer til at alle bakker op om processen, så
vi kan blive en lille smule bedre end sidste år.
•

Eventuelt

I foråret vil der afholdes familiekurser i Købnerkirkens lokaler. Der betales lokaleleje for kurserne.
Der vil ikke være noget arrangement Skørtorsdag, da der ikke har været opbakning til det de sidste par år.
Til gengæld gør vi en hel masse ud af Palmesøndag og Påskemorgen.
Der skal bages 100 fastelavnsboller til fastelavnssøndag d. 26. februar. Alle opfordres til at bage hvis de kan,
man giver besked til Dorthe Kornholt.
Der har været rotteproblemer i efteråret, senest i orglet. Problemet skulle være løst.
Menighedsrådet har besluttet ikke at markere den Lutherske Reformation.
Niels-Erik Lund kommenterer på, at kirkekaffen er sluppet op før gudstjenesten slutter, de betyder at dem
der ikke drikker kaffe inden, ikke kan være med.
Annette Lund opfordrer alle til at tage årsberetningen med til menighedsmedlemmer, de kommer til at se,
for at undgå udgiften til at sende dem.

