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 Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2. Valg af formand Lone Binderup er valgt som formand 

3. Valg af næstformand Annette Fibiger Hansen er valgt som næstformand 

4. Valg af kasserer Gert Værge Østergaard er valgt som kasserer 

5. Valg af kontaktperson Grethe Damtoft Nielsen er valgt som kontaktperson 

6. Valg af kirkeværge Ove Binderup er valgt som kirkeværge 

7. Valg af underskriftsberettiget  Annette Fibiger Hansen er valgt som underskriftsberettiget 

8. Valg af sekretær Lene Storgaard er valgt som sekretær 

9. Valg af bygningskyndig Søren Kibsgaard er valgt som bygningskyndig 

10. Valg af medlemmer til rytmisk 
musikudvalg 

Gert Værge Østergaard, Jesper Fodgaard, Henriette Bjerg Da-
nielsen og den rytmiske musiker er valgt til udvalget 

11. Meddelelser fra formanden Se bilag 1 vedr. datoer for menighedsrådets møder i 2020. 
4 kirker i Budolfi Provsti er gået med i fælles regnskabsfunkti-
on. 
Der har været afholdt førstehjælpskursus for kirkens persona-
le, og hjertestarteren er sat op uden for indgangen til konto-
ret. 
Torsdag d. 21. november 2019 afholdes der møde vedr. bygge-
ri på Klostermarksskolen. Ove Binderup og Jesper Fodgaard 
deltager i mødet. 

12. Meddelelser fra kirkeværgen Se bilag 2. 
Der afholdes møde med håndværkerne i den kommende uge 
vedr. renoveringen af kirken. 

13. Meddelelser fra kontaktperso-
nen 

Information om personalepolitik 
Annette Fibiger Hansen er med til at udarbejde personale-
politik som menighedsrådets arbejdsmiljørepræsentant. 
Udvalget mødes d. 27. november 2019. 
Grethe Damtoft Nielsen har modtaget en forespørgsel vedr. 
evt. praktikant. Personale drøfter forespørgslen. 

14. Meddelelser fra medarbejderre-
præsentanten. 

Det var et godt kursus i brug af hjertestarter. 

15. Meddelelser fra præsterne Orientering om julens og nytårets gudstjenester 
Jesper Fodgaard og Adam Pavlak har fordelt julens/decembers 
opgaver mellem sig. 
30. november er der natkirke. 
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4. december er der juledemensgudstjeneste. 
12. december er der julegudstjeneste for studerende i samar-
bejde med KFS. 
Der er 2 gudstjenester d. 24. december. Først en for familier 
og derefter en traditionel. 
25. december v. Søren Dosenrode. 
26.  december v. Jesper Fodgaard. 
29. december v. Adam Pavlak. 
31. december v. Jesper Fodgaard. 

16. Meddelelser fra Informationsud-
valget 

Hjemmesiden er klar til 1. december 2019.  
Ansættelsen af Marianne Langdahl kan tydeligt ses på PR-
materialet og responsen på dette. 

17. Meddelelser fra børneudvalget Se bilag 3. 
Odd Fellow-logen har forespurgt om Lucia-optog fra Spire-
koret. På forespørgsel om honorar kan der ønskes tilskud til 
materialer til korene – uden at sætte beløb på. 

18. Meddelelser fra aktivitetsudval-
get 

Aktivetsudvalget mødes i den nærmeste fremtid. 

19. Meddelelser fra udsmykningsud-
valget 

Intet nyt. 

20. Meddelelser fra udvalget vedr. 
kirkens ydre rammer 

Intet nyt. 
Udendørs julepyntning er planlagt. 

21. Meddelelser fra deltagelse i mø-
der, generalforsamlinger o. lign. 

Marianne Langdahl har været på kursus i kirkens brug af socia-
le medier. 

22. Meddelelser fra kordegnen Intet nyt. 

23. Godkendelse af kvartalsrapport – 
3. kvartal 2019 

Se bilag 4 og 5. 
Kvartalsrapporten er godkendt. 

24. Prioritering af anlægsbevilling til 
budget 2020 v. kasserer 

Der indkøbes 2 ekstra borde samt 60 stole, da dette vil dække 
behovet til de fleste arrangementer. Prisoverslaget incl. moms 
er ca. 132.500kr for både borde og stole. 
Der indkøbes nye møbler, lamper osv. til udvidelse af caféom-
rådet i kirken. Prisoverslag ca. 26.500kr. 
Der ønskes projektorløsning ved siden af alteret. Der er flere 
løsningsforslag, som blev præsenteret. Der arbejdes videre 
med forslagene. Samtidig tænkes der samtidig i løsninger om 
lys i koret. 
Der ønskes instrumenter til kirkeband. 
Der ønskes en trappe fra balkonen udenfor menighedssalen, 
så der må være flere til stede i menighedssalen, da den så vil 
være en ekstra nødudgang.  
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25. Indledende drøftelse af gudstje-
nestefornyelse. 

Oplæg v. Jesper Fodgaard, som lagde op til snak i grupper om 
spørgsmål om værdier i gudstjenesten. Der arbejdes videre 
med de fremsatte tanker. 

26. 2. påskedag – pilgrimsgudstjene-
ste med Vesterkær 

Vesterkær har tradition om pilgrimsvandring. 
De spørger, om Vor Frelsers Kirke vil være startsted for pil-
grimsvandringen og deltage i arrangementet, hvor turen går til 
Egholm. Vor Frelsers Kirke vil gerne være med. 

27. Indkomne ansøgninger a. Aalborg Julemærket 2019 – se bilag 6 – vi køber jule-
mærker for 1000kr. 

28. Eventuelt. Højtaleranlægget skal testes hver gang inden møder i menig-
hedssalen. 
Forslag om at sikre omtale af arrangementer i Kristeligt Dag-
blad. 

29. Pkt. til næste møde Drøftelse af projektor-løsning. 
Drøftelse af orgelrenovering v. Solveig Skovgård. 
Præsentation af ny musisk medarbejder. 

 
Aalborg, den 19. november 2019 
 
Underskrift:   
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Karen Kirstine Nielsen Lone Binderup 
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