Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde tirsdag den 4.september 2018, kl.10.15 hos Lisbeth Dyxenburg,
Raklev Sognehus.
Indkaldt: Jan Østergaard (JØ), Lisbeth Dyxenburg (LD), Henrik G.Olsen (HEGO), Anne
Marie Lauritsen (AML), Inge Aachmann Rasmussen (IR).
Mødeleder: Jan Østergaard.
Referat:
A. Økonomi:
Bestyrelsen fik udleveret kto.udtog f.t.1/7-1/9 2018.
IR forelagde skrivelse af 14.juni 2018 fra Jyske Bank. IR kontakter banken herom.
Bestyrelsen enedes om at søge § 18 midler for 2019 til de aktiviteter vi hidtil har
fået støtte til.
IR foretager det videre fornødne.
B. Aktiviteter:
•

Sommerudflugt for ældre m.fl. – evaluering – AML/IR
AML/IR refererede fra sommerudflugten til Samsø – der var en succes.
48 deltagere – 10 på venteliste.
IR fremlagde regnskab for turen, der viste et mindre underskud.

•

Familieudflugt – evaluering – IR
IR refererede fra familieudflugten til Nyvang – der var en succes.
30 deltagere incl. børn og voksne samt turledere.
Almindelig drøftelse af familieudflugternes målgruppe og annoncering i
dagspressen m.v. Evt. kan der i julekasserne til børnefamilierne lægges
en tilmeldings-blanket for udflugten i 2019.
IR fremlagde regnskab for turen, der viste et mindre overskud.

•

Spisevenner – LD/IR
Bestyrelsen fik udleveret en kopi af et indlæg om Spisevenner i Raklev
Sogneblad nr.2.
Der holdes juleafslutning den 23.november 2018.
Bestyrelsen deltager ikke.
Deltagerne betaler selv for julefrokosten, således at MKP ikke i år betaler
for denne.
IR orienterer Anne Esbensen herom, jfr. hendes mail af 26.august 2018.

LD tager kontakt til Anne Esbensen f.s.v. angår programmet for 2019 - afventer dog at høre nærmere fra IR forinden.
IR fremlagde regnskab for 2018.
•

Sorggruppen – LD
LD refererede.
LD har haft møde med Lise og Dorthe. Sorggruppen fortsætter med LD
som tovholder i fællesskab med Lise og Dorthe.

•

Juleaften 2018 – IR
IR oplyste at hun går i gang med juleforberedelserne i begyndelsen af oktober.

•

Julehjælp 2018 – AML
AML/IR deltog i work-shop hos SMP den 28.august 2018 og refererede
her fra. En berigende dag, hvor vi bl.a.fik mulighed for at høre, hvordan
andre menighedsplejer m.fl. yder julehjælp. Efter en almindelig drøftelse
blev bestyrelsen enig om at vi fortsætter med at yde julehjælp på den måde, vi hidtil har gjort det.

C. Årsmøde 2019:
Datoen blev aftalt til den 19.marts 2019.
Med hensyn til stedet for mødets afholdelse udsættes dette til næste bestyrelsesmøde.
Et par personer fra SMP inviteres til at deltage i Årsmødet. IR foretager det videre fornødne.
D. Folder / Hjemmesiden:
LD udarbejder nyt udkast til folder.
E. Medlemsogne:
Intet.
F. Akuthjælp:
Sommergospelskolde 2018. IR deltog i den afsluttende koncert i Vor Frue Kirke
den 13.juli 2018. En god oplevelse.
G. Eventuelt / diverse:
AML/IR deltager i Frivillig Fredag den 28.september 2018.
IR forelagde skrivelse af 12.juni 2018 fra Erhvervsstyrelsen, til orientering.
IR forelagde mail fra SMP den 4.juni 2018 vedrørende etablering af netværk for
menighedsplejer m.v. (Bestyrelsen ikke interesseret i dette).
IR forelagde mail fra SMP den 8.august 2018 vedrørende kursus den
22.september 2018 med titlen ”Når alle er forskellige er ingen anderledes”.
(ingen i bestyrelsen havde mulighed for at deltage).
Næste møde: Den 1.november 2018, kl.9.00 i Vor Frue Kirke, Kirkeladen.
Den 4.sept.2018
Inge Aach. Rasmussen

