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 Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden. Tilføjelse af et ekstra punkt vedr. personaletur – pkt. 14. 

2. Meddelelser fra formanden Intet nyt. 

3. Meddelelser fra kirkeværgen Kirkeværgen har møde med Intego vedr. uret i tårnet på tors-
dag. 

4. Meddelelser fra kontaktperso-
nen 

Mads Hübbe er ansat som kirkesanger i barselsvikar for Marie 
Keller Sørensen til 31/9 - 20. 

5. Meddelelser fra medarbejderre-
præsentanten. 

Intet nyt. 

6. Meddelelser fra præsterne Info om at der bliver et par søndage i juli, hvor der kommer 
vikar. 
Både Jesper og forældre er meget glade for at anvende cafeen 
i forbindelse med dåbs- og vielsessamtaler.  

7. Meddelelser fra Informationsud-
valget 

Hjemmesiden er meget snart klar til at gå online – forhåbentlig 
slutningen af uge 25. Der mangler at blive færdiggjort undersi-
der. 

8. Meddelelser fra børneudvalget Se bilag 1 

9. Meddelelser fra aktivitetsudval-
get 

Programmet der var planlagt til foråret, afholdes i stedet i ef-
teråret. 

10. Meddelelser fra udsmykningsud-
valget 

Benjamin Abana er i gang med at male malerierne til sogne-
gården. Udvalget mødes torsdag.  
Forventelig offentliggørelse til kirkefrokost i oktober.  
Cafeen mangler et par sofaborde, men ellers nærmer den sig 
sin afslutning. 

11. Meddelelser fra udvalget vedr. 
kirkens ydre rammer 

Marianne indkøber to A-skilte til anvendelse på forpladsen.  

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

Jesper og Niels Peter mødtes med Studenterhuset om samar-
bejde omkring afvikling af koncerter. Vi har indgået samarbej-
de med dem i efteråret i en udbygning og kombination med 
natkirke. Niels Peter bliver vært for koncerterne og har kontak-
ten til Studenterhuset. 
Niels Peter og Jesper har deltaget i et inspirerende podcast-
kursus. Planen er at begynde at optage og udsende podcast fra 
begyndelsen af efteråret. 
Niels Peter, Henriette og Jesper har deltaget i et kursusforløb 
omkring særgudstjenester og liturgi.  

13. Meddelelser fra kordegnen Intet nyt. 

14. Personaletur Der bevilliges 10.000 kr. til personaletur i august. Personalet vil 
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arbejde med teamdynamik og samarbejde, torsdag til fredag i 
slutningen af august på Skallerup Klit. 

15. Godkendelse af kvartalsrapport 
1. kvartal 2020 

Se bilag – kvartalsrapport og forklaring. 
Kvartalsrapporten godkendes. 

16. Menigheds- og orienteringsmøde 
og planlægning af valgforsamling 

Se bilag – referat fra menigheds- og orienteringsmøde 
Tidspunktet for valgforsamlingen den 15/9 bliver kl. 19. Der 
planlægges nærmere til næste menighedsrådsmøde. 

17. Ansættelse af daglig leder? Se bilag 2 
Det besluttes at ansætte Jesper Fodgaard som daglig leder pr. 
1/9 - 2020. Grethe Damtoft Nielsen og Jesper Fodgaard aftaler 
nærmere ift. Overdragelse af kontaktperson-opgaver.  
Titlen som daglig leder følger ikke med stillingen som kirke-
bogsførende præst, men er knyttet til Jesper Fodgaard.  
Arbejdsbeskrivelsen godkendes med enkelte rettelser. 

18. De gamle stole fra menighedssa-
len – hvor skal de hen? 

Adam har kontakt til en rumænsk organisation (Aktivt Kriste-
ligt Omsorgsarbejde (AKO), der gerne vil hente stolene, der 
kan blive til glæde i en rumænsk kirke. Stolene afhentes sna-
rest. 

19. Udlejning af præstebolig AB9 Menighedsrådet beslutter at udleje AB9 (eller dele heraf) når 
Christian Grund Sørensen er flyttet ud eller snarest derefter. 

20. Orientering om sommerskole Se bilag 3 og 4.  
Det lyder rigtig spændende og vi ser frem til at høre, hvordan 
ugen forløb på mødet efter sommerferien. 

21. Ansøgninger a. Ansøgning om støtte til Møldrup Optagelseshjem (an-
søgningen blev ikke imødekommet.) 

22. Eventuelt. Intet.  

23. Pkt. til næste møde Planlægning af fernisering.  
Planlægning af valgforsamling. 
Personalehåndbog  
Punkt til september:  
Overblik over, hvem der laves indsamlinger til og beslutning 
fremadrettet. 
Personalepolitikken skal genbehandles efter høring i persona-
legruppen. 
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Aalborg, den 15. juni 2020 
 
Underskrift:   
 

Annette Hansen Gert Værge Østergaard Grethe Damtoft Nielsen 

AFBUD 
 

Hanne Margrethe Christensen Jesper Fodgaard Karen Kirstine Nielsen 

Lone Binderup 

AFBUD 
 

Louise Aabenhus Berthing Marianne Langdahl 

  


