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 Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er godkendt 

2. Adam Pavlaks deltagelse i me-
nighedsrådets møder  

Adam Pavlaks deltaglse blev godkendt. Adam har taleret, men 
ingen stemmeret. 

3. Meddelelser fra formanden Befrielsen i 1945 har 75 års jubilæum den 4. maj 2020. Biskop-
pen opfordrer alle sogne til at fejre denne begivenhed med 
alsangsarrangement. 

4. Meddelelser fra kirkeværgen Se bilag 1 

5. Meddelelser fra kontaktperso-
nen 

Ansættelseskontrakten re Marianne Langdahl som kontor-
medhjælper blev læst op. Svarbrevet til organisten på hendes 
brev af 15. august 2019 til MR blev også læst op. 
MUS samtaler er i gang. 

6. Meddelelser fra medarbejderre-
præsentanten 

Udtrykte glæde over, at 2 nye kolleger er kommet med i per-
sonalegruppen dels fagligt dels socialt.  

7. Meddelelser fra præsterne Se bilag 2. Vi har fået en præstemedhjælper Adam Pavlak. 

8. Meddelelser fra Informationsud-
valget 

Intet. 

9. Meddelelser fra børneudvalget Se bilag 3. Sommerfest, opstart af børnehold, høstgudstjene-
ste 

10. Meddelelser fra aktivitetsudval-
get 

Den nye sæson med temaet ”En verden i brand” er i fuld gang. 

11. Meddelelser fra udsmykningsud-
valget 

Orientering sker på næste MR-møde i oktober. 

12. Meddelelser fra udvalget vedr. 
kirkens ydre rammer 

Intet. 

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

Intet, men se dog pkt. 15 

14. Meddelelser fra kordegnen Intet. 

 Pause 5 min.  

15. Orientering fra budgetsamråd Kassereren fremlagde ”Ligningsmidler – budget 2020”. Se bilag 
4. Kassereren vil foretage en prioritering af ønskerne (se refe-
ratet fra maj) i forhold til ligningen og fremlægge forslag til 
prioriteringen på næste MR-møde. 

16. Arresthuspræst v. Jesper Fod-
gaard 

Menighedsrådet vil som udgangspunkt gerne have tilknyttet 
en arresthuspræst dog uden at skulle varetage søndagsguds-
tjenester. De fysiske rammer giver ikke mulighed for eget kon-
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tor. Hvis en ansættelse bliver aktuel, hvad vi meget håber på, 
vil der forestå en samtale om de muligheder og begrænsnin-
ger, der er her i huset. 

17. Menighedsmøde – 12. maj 2020 Datoen er bestemt af Kirkeministeriet. Der vil bl.a. være orien-
tering om menighedsrådsvalget i efteråret 2020. 
Vi afholder menighedsmøde søndag den 1. december 2019 
efter kirkefrokosten. Mødet vil handle om kirkens aktiviteter. 
Et udvalg: Annette, Jesper og Gert forbereder mødet. 

18. Ansøgning om tilskud til junior 
efterårslejr – se bilag 5 

Der bevilges kr. 500,00 

19. Eventuelt. Arbejdsmiljøudvalget har gennemgået APV med særligt fokus 
på det psykiske arbejdsmiljø. 

20. Lukket pkt. (under dette pkt. 
drøftes evt. personaleanliggen-
der og punkter med fortroligt 
indhold – evt. tilhørere og ansat-
te i kirken skal forlade lokalet – 
formanden tager referat) 

 

 
Aalborg, den 17. september 2019 
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Annette Hansen 

 
 

Gert Værge Østergaard 
 

Grethe Damtoft Nielsen 
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Henriette Bjerg Danielsen 
 

Inger Kronborg 

Jesper Fodgaard Karen Kirstine Nielsen Lone Binderup 

Louise Aabenhus Berthing Marianne Langdahl 

 
 

Susanne Ida Læssøe 

  


