Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde tirsdag den 27.august 2019, kl.09.00 hos Henrik G.Olsen, Føllenslev.
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 kopi af kto.udskrift for tiden 01.07. – 27.08.19.
IR orienterede om møde med Jyske Bank den 12.juli 2019 vedrørende bankens skrivelse af 14.juni 2018.
Bestyrelsen blev enige om at søge §18-midler 2020 til de samme aktiviteter
som tidligere år. IR foretager det videre fornødne.
B. Aktiviteter:
•

Sommerudflugt – Zen-Garden – evaluering - AML/IR
AML/IR orienterede. En dejlig dag med en god stemning blandt deltagerne. Vi fik kun positive tilbagemeldinger.
IR fremlagde regnskab for udflugten, der udviste et mindre underskud.

•

Familieudflugt – Cirkusland, Slagelse – evaluering – LD
LD orienterede. Alle deltagere – både børn og voksne – fik en dejlig dag.
Der var rigtig mange aktiviteter og underholdning, som børnene var optaget af.
IR fremlagde regnskab for udflugten, der udviste et mindre underskud.

•

Spisevenner – LD
LD orienterede. Stor tilslutning til hver spisning.

•

Sorggruppen – LD
LD orienterede. Grundet den store tilslutning har det været nødvendigt at
oprette en venteliste.
Der er et ønske om at kunne sende vores to sundhedsfaglige frivillige på
kursus i sorgbearbejdelse. På opfordring fra en lokal loge har vi sendt en
ansøgning til logen om økonomisk hjælp hertil.

•

Juleaften – IR
IR oplyste at hun går i gang med forberedelserne i løbet af en lille måneds
tid.

•

Julehjælp - AML
IR orienterede om sit møde med Meny og fremlagde forslag til annonce,
ansøgningsskema og gavekort. Bestyrelsen godkendte forslagene. Gavekortene differentieres.
IR tager kontakt til Meny omkring den praktiske del ved ansøgernes brug
af gavekortet.
Ansøgningsskemaet:
Rekvireres i papirform på Kirkekontoret, Vor Frue Kirke og afleveres
samme sted.
Der kan ligeledes søges digitalt, idet ansøgningsskemaet kan hentes på
vores Hjemmeside.
Deadline: 23.november 2019.
Udlevering af julehjælp: 13.december 2019 fra kl.13.00 – 15.00. Bestyrelsen mødes kl.12.00.
AML tager kontakt til Nyvangskirken om vi kan være der.

C. Samvirkende Menighedsplejer (SMP):
Kursus den 18.september 2019: Menneskelivet i magt og afmagt.
LD deltager.
Årsmøde den 27.april 2019 i Middelfart.
IR deltog. Orienterede om mødet, herunder om sin deltagelse i work-shoppen
vedrørende etablering af en genbrugsbutik. Fik mange gode og frugtbare input
med hjem..
Bestyrelsen blev enige om – i første omgang – at annoncere efter frivillige, der vil
være med til at starte en genbrugsforretning op. IR foretager det videre fornødne.
Work-shop: Diakoni i julehjælpen den 2.september 2019 hos SMP i Valby:
IR deltager.
Har sagt ja til at fortælle om, hvordan vi i MKP afvikler julehjælpen.
D. Medlemssogne:
Yderligere et pastorat har underskrevet en samarbejdsaftale med MKP.
Ellers ingen bemærkninger.
E. Hjemmesiden:
Fungerer ikke optimalt.
LD foretager det videre fornødne.

F. Kalundborg Kommune:
Bevæg - Sundheds-og Idrætsfestival 2019 – LD/IR
LD og IR deltager den 07.september 2019 på vegne MKP.
Frivillig Fredag den 27.september 2019.
AML og IR deltager.
Mail af 12.august 2019: Høringsbrev – Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi 2019-2030.
Vi deltager ikke.
G. Diverse:
Almindelig drøftelse og small talk af bl.a. nedenstående mails m.v.
Mail af 20.august 2019 fra Søren Juul.
Mail af 20.maj 2019 fra JØ
Næste møde: Onsdag den 13.november 2019, kl.09.00 hos HEGO i Føllenslev.
Den 27.august 2019
Inge Aachmann Rasmussen
Sekr.

