Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde onsdag den 6.september 2017, kl.09:00 hos Henrik G. Olsen, Byvej 16, 4591 Føllenslev
Indkaldt:
Jan Østergaard (JØ); Henrik G. Olsen (HEGO); Anne Marie Lauritsen (AML);
Inge Aachmann Rasmussen (IR).
Mødeleder:
Jan Østergaard.
Referat:

A. Økonomi:
Bestyrelsen fik udleveret konto-udskrift fra Jyske Bank for tiden 1/7-6/9 2017.
Gennemgang af udkast til budget 2018:
IR fremlagde udkast til budget for 2018. Bestyrelsen godkendte enstemmigt dette.
Ansøgning om §18-midler for 2018:
Ansøgningsfristen er den 26.oktober 2017. IR foretager det videre fornødne.
Ansøgning om midler fra 600.000 kr.-puljen for 2018:
Ansøgningsfristen er den 3.november 2017. IR foretager det videre fornødne.
Tilbagebetaling af ubrugte midler for 2017:
For et par aktiviteters vedkommende skal der tilbagebetales ubrugte midler til
Kommunen for 2017. IR foretager det videre fornødne.
B. SMP:
Årsmødet i april 2017 – evaluering:
AML/IR
AML/IR deltog - orienterede om mødet.
SMP – Københavns Kommunes Fællespris:
Jfr. SMP`s hjemmeside er de indstillet til Københavns Kommunes Fællesskabspris. IR oplyste at der var mulighed for at stemme i perioden 15/8-15/9 2017.

B. Årsmøde 2018:
Datoen blev fastsat til onsdag den 14.marts 2018.
IR kontakter Sæby-Hallenslev Menighedsråd med henblik på at mødet kan afholdes der.
D. Aktiviteter:
1. Sommerudflugt Sejerø 2017 – evaluering:
AML/IR
IR fremlagde regnskab for turen. Oplyste samtidig at vi har betalt
kr.1.080,00 for meget for færgebilletten. IR rykker for beløbet, der
endnu ikke er blevet refunderet.
Udflugten var til perfection. Lokalkendt guide fulgte med os hele dagen.
51 (incl. 2 turledere) deltog – der var mellem 10-15 på venteliste.
2. Familieudflugt Trelleborg 2017 – evaluering:
IR
IR fremlagde regnskab for turen.
Udflugten var til perfection. Vi blev indført i vikingernes historie af en guide
på Trelleborg.
Jytte og Lissi har sagt ja til at være turledere på familieudflugten i 2018.
Der deltog 17 voksne (incl.turledere) og 14 børn.
Der bør ske annoncering ved fremtidige udflugter.
3. Spisevenner:
IR
IR fremlagde foreløbigt regnskab for 2017.
IR tager kontakt til Anne Esbensen med hensyn til arrangementerne for
resten af året.
4. Sorggruppe:
HEGO / IR
I LD`s orlovsperiode bliver aktiviteten ført videre af Lise Madsen og Dorthe
Buch Hansen.
Sorggruppen begynder igen den 20.september 2017, kl.10.00.
IR har med Lise Madsen aftalt at mødes s.d. kl.9.30.
I bestyrelsen var der enighed om at give Lise Madsen et a`conto beløb til
brug for forplejning ved møderne.
5. Juleaften Akt.Centeret – 2017:
IR
IR går i gang med forberedelserne i begyndelsen af oktober måned.
6. Julehjælp - 2017
AML
AML kontakter Vor Frue og Nyvangskirken, i lighed med tidligere år.
Bestyrelsen aftalte at der skal ske uddeling af julehjælp den 21.december
2017.
IR oplyste at ansøgning om tilskud fra SMP skal være dem i hænde senest
den 4.december 2017, kl.12.00.
IR oplyste at vi fra ”Personalegruppen” hos Novo har fået en henvendelse
om, hvorledes de skal forholde sig med hensyn til at donere et beløb til julehjælpen. IR har svaret på henvendelsen.
Ved uddeling af julehjælp være opmærksom på at der i nogle tilfælde
måske skal laves en særskilt julekasse.

Lille Juleaften i Snertinge 2017:
Bestyrelsen var enige om at indstille denne aktivitet.
Folkekirkens Feriehjælp 2018?
Spørgsmålet om vi deltager i 2018 tages op i januar måned 2018.
E. Medlemsogne:
Intet.
F. Hjemmesiden / Folder:
Intet.
G. Akuthjælp:
Vi har modtaget en anmodning om akuthjælp.
Bestyrelsen ønsker forevist et forskudsskema. Herefter tager vi stilling til, om vi
kan hjælpe, hvilket vi har meddelt den pågældende.
G. Eventuelt:
IR orienterede om mail fra SMP vedrørende diverse kursustilbud h.h.v. den 28.
september – den 6.oktober – 6.november.
Vi deltager ikke.
Ny mødedato: Datoen blev fastsat til torsdag den 9.november 2017, kl.09.00 hos
Henrik G. Olsen, Byvej 16, 4591 Føllenslev
Den 6.september 2017
Inge Aachmann Rasmussen
Sekr.

