Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet onsdag d. 12. december 2012. Henriette var mødt som
medarbejderrepræsentant. Der var ikke mødt nogen tilhørere.
1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Vær velkommen, Herrens år.” Steen Sejer blev valgt til
mødeleder.
2. Vi godkendte referatet fra d. 28/11‐2012.
3. Vi godkendte dagsorden.
4. 1) Vi gennemgik og reviderede forretningsorden, og skal færdigredigere den til det næste møde. 2)
d. 2/1; 6/2, 6/3, ¾, 8/5, 12/6, 7/8,4/9, 2/10, 6/11 og 4/12. 3) Der er ingen post. 4) Webmaster har
skrevet de nye navne og adresser m.m. på hjemmesiden. Formanden har fået en ny formands‐
mailadresse, som kan gå videre til den næste formand.
5. 1) Menighedsrådets kontaktadresser skal ikke stå i kirkebladet, kun de sædvanlige: formand,
kirkeværge og kontaktperson. Ingen fotos. Poul Hurup foreslog et spørgsmålsfelt på hjemmesiden,
hvor man kan stille spørgsmål til menighedsrådet. ”Spørg præsten”‐ punktet fik et forslag om at
skrive om pibning af præstekraver. 2) Poul undersøger til næste gang, hvilket udstyr, det vil være
relevant at anskaffe til kirkehuset. Steen undersøger mørklægnings‐rullegardiner, evt. indkøber
dem. 3) Intet nyt fra præsten.
6. Kassereren forsøger p.t. at skaffe sig et overblik.
7. 1) Julekurvene er bestilt til d. 23/12. Søren Sejer, som hjælper os på Elnebjerg skal også have en
kurv. Jette og Steen dækker borde og laver kaffe/saft til Lucia. Steen sørger for kage, Jette køber
kaffe/mælk/saft/engangs‐krus m.m. Jette spørger Line om kamera, så vi kan få billeder på
hjemmesiden.
8. Intet nyt fra kirkeværgen.
9. Vi udsætter punkt 9 til næste gang, og starter da med dette punkt. Vores teleslyngeanlæg er så
gammelt, at frekvensomlægningerne ingen betydning får.
10. Steen har kontakt til koret, men vi venter nogle måneder.
11. Eventuelt: Poul foreslår, at vi alle får mini‐håndbogen for menighedsrådsmedlemmer. Han foreslog
desuden, at medlemmerne deltager i de relevante kurser. Poul undersøger og anbefaler. Sanne
sørger for kirkekaffen søndag d. 6. januar 2013 efter gudstjenesten kl. 14,00.
Alle underskrev protokollen.

