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Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde torsdag den 1.februar 2018, 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:
Jyske Bank: Bestyrelsen fik udleveret kontoudskrift pr.31.januar 2018.
IR fremlagde udkast til budget for 2018, der blev gennemgået.
IR fremlagde udkast til årsregnskab for 2017, der blev gennemgået.
Bestyrelsen blev orienteret om mails af henholdsvis den 12. og 13.december fra
Kalundborg Kommune vedrørende kommunal støtte for 2018.
B. Årsmødet 2018:
Datoen er fastsat til den 14.marts 2018, kl.19.00-21.00.
Bestyrelsen mødes kl.18.00.
Mødested: Bregninge Sogn.
Annoncering i Kalundborg Nyt.
Der var enighed om at ændre vedtægternes § 3.3 således at indkaldelse til
Årsmødet for fremtiden sker gennem DAP.
IR foretager det videre fornødne.
JØ sørger for forplejning til Årsmødet.
Konstituerende møde efter Årsmødet.
C. Samvirkende Menighedsplejer:
Årsmødet er den 21.april 2018.
Mødested endnu ikke oplyst.
MKP`s bestyrelse har ikke mulighed for at deltage i år.
D. Medlemssogne:
IR oplyste at kontingentskrivelser for 2018 er sendt ud.
Bestyrelsen fik udleveret en fortegnelse over medlemsogne, til orientering.
E. Medarbejdersignatur:
IR oplyste at medarbejdersignaturen er fornyet frem til 7.januar 2021.
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F. Aktiviteter:
1. Juleaften 2017 – evaluering – (IR)
66 incl. medhjælpere fejrede denne aften sammen.
IR fremlagde internt regnskab for denne aften.
IR oplyste at der alene resterer at blive foretaget evaluering over for Kalundborg Kommune.
Konklusion: En hyggelig og dejlig aften med mange positive tilbagemeldinger fra både gæster og medhjælpere.
2. Julehjælp 2017 – evaluering – (AML)
Alle 36 ansøgninger om julehjælp med imødekommet.
IR fremlagde internt regnskab for aktiviteten.
Konklusion: Bestyrelsen tilfreds med forløbet.
Takkebreve er sendt ud til sponsorer vedrørende de to julearrangementer.
3. Spisevenner 2017 – evaluering - (alle)
IR fremlagde internt regnskab for 2017, der blev gennemgået.
IR oplyste at der alene resterer at blive foretaget evaluering over for Kalundborg Kommune.
Bestyrelsen drøftede aktiviteten i al almindelighed.
Konklusion: Vi fortsætter aktiviteten i 2018 med i alt 11 spisninger.
4. Sorggruppe 2017 – evaluering – (HEGO/IR)
Aktiviteten begynder igen den 7.februar 2018 med Lise og Dorthe som tovholdere. Foreløbig har 3 deltagere tilmeldt sig.
Bestyrelsen drøftede aktiviteten i al almindelighed.
Konklusion: IR kontakter Lise og Dorthe med hensyn til en omtale af Sorggruppen der herefter sendes ud til samtlige sogne i provstiet.
5. Sommerudflugt 2018 – (AML/IR)
AML og IR aftaler tid for et møde.
6. Familieudflugt 2018 – (IR)
Jytte og Lissi har sagt ja til igen i år at være turledere på familieudflugten.
Bestyrelsen overlader det til dem at vælge udflugtsmålet.
IR tager kontakt til Jytte og Lissi med hensyn til en omtale af udflugten der
herefter sendes ud til medlemssognene.
G. Diverse:
IR orienterede om 2 mails fra Kalundborg Kommune den 16.januar 2018 vedrørende
Årsmøde i Frivilligrådet den 20.februar 2018
og
Sundheds-og idrætsfestival den 1.september 2018.
Bestyrelsen deltager ikke i de to arrangementer.
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H. Akuthjælp:
Vi har modtaget en ansøgning om konfirmationshjælp.
Bestyrelsen enige om at imødekomme ansøgningen.
IR foretager det videre fornødne.
I. Hjemmesiden:
Intet.
J. Folder:
Intet.
K. Eventuelt:
Intet.
Ny mødedato: tirsdag den 8.maj 2018, kl.09.00 hos Henrik G. Olsen, Byvej 16, 4591
Føllenslev.
Den 1.februar 2018
Inge Aachmann Rasmussen
Sekr.

