Referat
Menighedsrådsmøde nr. 9
Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 18.45-21.30 i sognegården

Til stede:
Anne-Grete H. Jensen, Anni Severinsen, Bjarne H. Christensen, Henrik Falkenskov, Karen M. T.
Viholm, Knud Moos, Luis F. R. Perillo, Ole B. Horsholt,
Poul Wandahl, Rie B. Vestergaard, Susanne K. Madsen, Hanne M. Houkjær
Medarbejderrepræsentant: Bjørn Dinesen.
Afbud: Susanne Rysgaard, Knud Høgsberg

Dagsorden
1. Referent ifølge liste: Ole Bjerre Horsholt
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Evt. kommentarer til referat af 13. september 2017
 Vedr. punkt 10: præster og medarbejderrepræsentant forlod mødet.
4. Dialogpunkt. Opsamling på dialogpunkt fortsat fra sidste møde v. Knud Moos- D
 Er der aktiviteter som skal justeres?
 Er der noget som ikke fungere
 Er der behov for nye aktiviteter?
 Rie Vestergaard har udarbejdet en oversigt over aktiviteter omkring Risskov kirke.
 Opsamling fra grupper:
Hvordan sikre vi frivillige kræfter til fungerende aktiviteter? Vi skal passe på at
arrangementer ikke overlapper for meget inden for 4 kirkesamarbejdet og i eget hus.
Hvilket indhold/struktur har vores arrangementer? Er vores arrangementer ”åbne” nok?
Er der behov for at ”grupper” kan mødes om fælles ting/aktiviteter. Åbne sociale
arrangementer omkring spisning! Glæden ved at synge. Samtale saloner. Kirken i Skolen.
Filmaftner.
FU tager diskussion til efterretning og kommer med udspil, til hvordan vi kommer videre.
5. Orientering om projektet Move for life v. Susanne Kramer Madsen – O
 Landsdækkende projekt. 4/11 ”Rethink Risskov” i Risskov - fuldmånetema. Der er
brug for nogle som vil sidde i kirken og byde indenfor fra 15-18. Spejder/børnekor er
involveret. Poul Wandahl, Henrik Falkenskov, Annie Severinsen deltager – meld
gerne tilbage til Susanne.

6. Oplæg til lønforhandling fra kordegneforeningen v. Knud Moos lukket punkt – B
 Punktet behandlet.

7. Evt.








Lisa Kock Nielsen er blevet ansat i en 20 timers kirketjener i en stilling pr 1/11 – byd
hende velkommen.
Kan man afse tid til at hjælpe til basaren, er der behov for hjælp.
Vi bør tilbyde mobilpay til eks indsamlinger. Rie Vestergaard undersøger
muligheden.
Skole/kirkesamarbejdet afholder arrangement i Rådhus hallen d. 26/10 16-19.
Arrangement i Århus Stifts Menighedsrådsforening d. 6/11
Næste MR møde er åbent møde for meningheden i Risskov.
Firkirkesamarbejdet starter foredragsrække d. 26/10 kl. 17 – omtalt i kirkebladet.

