Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde onsdag den 24.februar 2016, kl.09.30 hos Lisbeth Dyxenburg,
Raklev Sognehus, Raklev Skillevej, 4400 Kalundborg.
Indkaldt:
Jan Østergaard (JØ); Lisbeth Dyxenburg (LD); Anne Marie Lauritsen (AML);
Inge Aachmann Rasmussen (IR).
Mødeleder:
Jan Østergaard.
Referat:
A. Økonomi:
Budget for 2016 blev udarbejdet.
Bestyrelsen fik udleveret udskrift af bankens konto-udtog for tiden 0101-2302
2016.
IR oplyste: Vi har modtaget § 18-midler til juleaften 2016 og sommerudflugten
2016 samt midler fra 600.000 kr.-puljen til ”spisevenner” 2016 og Lille juleaften i
Snertinge 2016.
B. Aktiviteter:
1. Julehjælp 2015 - evaluering (AML)
Almindelig drøftelse af forløbet.
Der blev uddelt 42 kasser.
Konklusion: En dejlig dag – alt forløb som det skulle.
IR: Økonomisk kom vi ud af julehjælpen med et mindre underskud i forhold til
de sponsorater vi fik.
2. Juleaften 2015 - evaluering (IR)
IR orienterede.
Incl. medhjælpere var vi 57.
Konklusion: En dejlig aften.
IR: Økonomisk kom vi ud af juleaften med et mindre overskud i forhold til de
sponsorater vi fik.
3. Lille Juleaften i Snertinge 2015 - evaluering (JØ)
JØ orienterede.
Konklusion: Ca.80 børn og voksne incl. medhjælpere havde en dejlig aften.
IR erindrede om fremsendelse af regnskabet.

4. Folkekirkens Feriehjælp 2016 (LD)
LD orienterede og foretager det videre fornødne over for SMP.
5. ”Spisevenner” - (LD)
LD orienterede.
Anne Esbensens mail af 10.januar 2016 blev drøftet. Bestyrelsen kan imødekomme hendes ønske.
LD foretager det videre fornødne over for AE.
IR: I forbindelse med evalueringen over for Kalundborg Kommune skal vi tilbagebetale ubrugte midler for 2015.
6. ”Sorggruppe” – (LD)
LD orienterede.
7. Sommerudflugt 2016 – (AML/IR)
AML og IR aftaler et mødetidspunkt.
IR kontakter ”Sommerferie for seniorer” med henblik på at få udflugten ind
som en aktivitet her.
C. Årsmødet:
Dato for årsmødet: 31.marts 2016, kl.19.00.
IR fremlagde udkast til annonce samt dagsorden.
IR foretager det videre fornødne med hensyn til sted for afholdelse af mødet m.v
D. Akuthjælp:
Vi har modtaget to ansøgninger om konfirmationshjælp.
Bestyrelsen besluttede at imødekomme begge ansøgninger med et mindre beløb.
E. Hjemmesiden:
Skal a`jourføres.
LD foretager det videre fornødne.
F. Folder:
Blev a`jourført.
G. Eventuelt:
Jfr.mail fra Kalundborg Kommune:
Temamøde i 2016 den 14.april 2016.
Sundhedsdag 2016 den 03.september 2016.
Frivillig Fredag 2016 den 30.september 2016.
Ny mødedato: Aftales ved det konstituerende møde den 31.marts 2016.
Den 24.februar 2016
Inge Aachmann Rasmussen
Sekr.
PS: Efterfølgende er datoen for Årsmødet ændret fra den 31.marts til den 6.april 2016
kl.19.00.
ds.

