Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde torsdag den 10.september 2015, kl.09.30 –
Inge Aachmann Rasmussen, Strandbakken 52, 4400 Kalundborg.
Indkaldt: Jan Østergaard (JØ); Lisbeth Dyxenburg (LD) ;
Anne Marie Lauritsen (AML) ; Inge Aachmann Rasmussen (IR).
Mødeleder: Jan Østergaard.
Referat:
A. Økonomi m.v.:
IR fremlagde udkast til ½-års regnskab, der blev gennemgået og
godkendt af bestyrelsen.
IR fremlagde udkast til foreløbigt budget for 2016, der blev
gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
IR indsender ansøgning om §18-midler for 2016.
B. Aktiviteter:
1. Folkekirkens Feriehjælp 2015 – evaluering.
IR der er indsendt regnskab med de originale bilag til SMP.
JØ der er indsendt evalueringsskema til SMP.
IR indsender regnskab for §18-midler 2015 samt evalueringsskema til kommunen.
Efter ferien har bestyrelsen og de tre familier sammen evalueret ferieopholdet.
Konklusion: Bestyrelsen og familierne var enige om at
ferieopholdet i Rørvig Centret i perioden 2706-0407 havde
været en succes.
2. Sommerudflugten 2015 – evaluering.
IR indsender regnskab for §18 midler samt evalueringsskema
til kommunen.
Bestyrelsen havde i år valgt en anden form for sommerudflugt.
Efter et besøg i Havnsø besøgte vi efterfølgende Bregninge
Kirke for så at slutte dagen med Birthe Kjær-koncerten på
Amfi-teatret. 37 deltagere havde tilmeldt sig udflugten.
Konklusion: Udflugten blev en succes. Bestyrelsen fik kun
positive tilbagemeldinger.

3. Julehjælp 2015. (AML)
Konceptet bliver som sidste år.
AML og IR aftaler tidspunkt for et møde.
Dato for udlevering af julekasser den 22.december 2015,
kl.15.30 fra Nyvangskirken. Kontakte Nyvangskirken herom.
4. Juleaften i Akt.C. 2015. (IR)
IR begynder forberedelserne i løbet af september måned.
5. Lille-Juleaften i Snertinge 2015. (JØ)
JØ vender tilbage hertil.
6. Sorggruppe.(LD)
LD orienterede.
Det første møde i gruppen finder sted i Raklev den
23.september 2015. Indtil videre er det en lukket gruppe.
8 deltagere har tilmeldt sig.
7. ”Spisevenner”.(LD)
LD orienterede.
Arrangementet er en succes.
IR søger om §18-midler for 2016.
IR sender regnskab for §18-midler 2015 samt evalueringsskema til Kommunen.
Folkekirkens Feriehjælp 2016. (LD)
Sommerudflugten 2016. (AmL/IR)
C. Medlemsogne:
IR orienterede:
Alle medlemsogne med undtagelse af et har indbetalt kontingent for
2015.
Alle sogne, der indtil i dag har ønsket medlemskab af MKP, har
underskrevet og indsendt samarbejdsaftale med MKP, bortset fra to.
D. Hjemmesiden / Folder:
Hjemmesiden er a`jourført.
LD laver ny ”papir-folder”.
E. SMP:
IR - der er foretaget en revidering af MKP`s ”oplysninger” over for
SMP. IR følger op på det, idet rettelserne ikke er foretaget korrekt.
F. Eventuelt:
Frivillig Fredag arrangement den 250915, kl.15.00.
IR tilmelder AML, LD og IR til arrangementet. Deadline 170915.
Nyt møde: Den 5.november 2015, kl.09.30 hos Lisbeth Dyxenburg, Raklev
Sognehus.
Den 10.september 2015
Inge Aachmann Rasmussen
Som referent

