MENIGHEDSRÅDET

Formanden
04. november 2013

Ordinært møde
i Holmens Kirkes Menighedsråd
mandag den 11. november 2013 kl. 1600
Mødet finder sted på kirkegårdskontoret
Indkaldelse og dagsorden
Deltagere: Anders Friis, Anne Juul-Larsen, Anette Schou, Kasper Ladegaard, Kirsten Kierkegaard, Joen Jakob
Seerup, Ejgil Bank Olesen, Anna Mejlhede, Peter Thyssen, Helene Dam, Jytte Christensen, Birgitte
Foghmoes og Flemming Bregnager.
Eventuelle afbud meddeles kirkegårdsinspektøren på mail eller telefon 22 22 71 81.
1. Personale
a. Menighedsrådets kontaktperson orienterer om udvikling og aktuel status for området.
b. Anskaffelse af IT/telefoni til ansatte og rådsmedlemmer.
2. Økonomi
Særlig honorering af ekstraordinær indsats. Formanden motiverer.
3. Projekter
Den bygningskyndige orienterer om igangværende og planlagte drifts- og anlægsprojekter.
4. Evt. nyt fra udvalgene
a. Stående udvalg (Formanden)
b. Skoletjenesten (Anna Mejlhede)
c. Udflytterbørnehaven (Anna Mejlhede)
d. Ankerkæden (Peter Thyssen)
e. Nybodergården (Peter Thyssen)
f. Provstiudvalg (Anne Juul-Larsen)
g. Aktivitetsudvalget/onsdagsklubben (Anne Juul-Larsen)
h. IT- og kommunikationsudvalget (Kasper Ladegaard)
5. Præsterne refererer løbende sager

6. Formanden refererer løbende sager
7. Valg
Jf. bekendtgørelse af lov om menighedsråd nr. 771 af 24. juni 2013, skal menighedsrådets vælge:
Formand
ved at menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning vælger en formand for det
kommende år.
Næstformand
ved at menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning vælger en næstformand for det
kommende år.
Kirkeværge
ved at vælge en person af eller uden for sin midte til kirkeværge for det kommende år.
Kasserer
ved at vælge en person af sin midte til kasserer for det kommende år.
Kontaktperson
ved at vælge en person af sin midte til kontaktperson for det kommende år.
Opgaven som kontaktperson kan deles mellem en af pastoratets præster og et af de valgte
medlemmer.
Bygningskyndig
ved at vælge en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirkens og kirkegården. Valget gælder
for et år.
Tegningsbemyndiget person
ved at vælge en person af sin midte, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive
dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån. Valget
gælder for et år.
8. Mødekalenderen
a. Forslag til menighedsrådets ordinære møder i 2014, alle kl. 1600
Tirsdag den 28. januar
Tirsdag den 18. marts

(årsregnskab)

Tirsdag den 20. maj

(årsbudget 2014 og budgetrapport 1/2014)

Tirsdag den 19. august

(budgetrapport 2/2014)

Tirsdag den 14. oktober

(budgetrapport 3/2014)
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Tirsdag den 18. november

b. Syn
Onsdag den 19. februar

(valg af div. poster)

Kirkegården, Gl.Vagt, Borgergade, Havnegade og Kirken

9. Eventuelt

3/3

