Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde onsdag den 13.november 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 kto.udtog fra Jyske Bank f.t. 1.august –
11.november 2019.
Bestyrelsen fik forevist Jyske Banks skrivelse af 19.oktober 2019, til orientering.
Kalundborg Kommune: Ansøgning om §18-midler for 2020 er indsendt.
Sponsorbreve vedrørende julehjælp og juleaften for 2019 er bragt ud.
B. Aktiviteter:
1. Julehjælp 2019 – AML/IR:
AML: Kan vi dispensere fra ”kun medlemmer af folkekirken……..”
over for andre kristne trosretninger med hensyn til julehjælp?
Bestyrelsen fastholdt at det alene er medlemmer af Folkekirken der kan
modtage julehjælp fra MKP, men at vi vil drøfte spørgsmålet igen i forbindelse med julehjælpen 2020.
Ansøgningsblanketter er afleveret til Vor Frue Kirke og Nyvangskirken.
Deadline er den 23.november 2019.
Samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger sker som sidste
år.
Uddeling af julehjælp foregår fra Nyvangskirken den 13.december 2019
fra kl.13.00-15.00. Bestyrelsen mødes kl.12.00.
IR aftaler det videre fornødne med Meny omkring årets julehjælp, der
består af differentierede gavekort.

IR deltog i workshoppen ”Diakoni i julehjælpen” hos Samvirkende Menighedsplejer den 2.september 2019 og orienterede om sit foredrag om,
hvordan vi i MKP yder julehjælp.
2. Juleaften 2019 – IR:
IR orienterede: Forberedelserne er i fuld gang. Deadline for tilmelding er
den 5.december.
3. Spisevenner – LD:
LD orienterede: Der er fortsat stor tilslutning til hver spisning.
Juleafslutning den 22.november 2019. Ingen i bestyrelsen har mulighed
for at deltage.
4. Sorggruppen – LD:
LD orienterede: Efterhånden stor tilslutning til arrangementet.
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om etablering af yderligere en sorggruppe baseret på skilsmissefamilier. Spørgsmålet tages op igen ved et
senere møde engang i det nye år.
5. Sommerudflugt 2020 – AML/IR
Intet - medtages på et møde i begyndelsen af det nye år.
6. Familieudflugt 2020 – LD
Intet – medtages på et møde i begyndelsen af det nye år.
C. Årsmøde 2020:
Datoen er aftalt til torsdag den 20.februar 2020, kl.18.00 i Ubby.
JØ foretager det videre fornødne, idet MKP`s Årsmøde slås sammen med
Menighedsrådsforeningens Årsmøde. Jfr. i øvrigt MKP`s Årsmøde 2019.
D. Medlemsogne – IR:
Intet
E. Hjemmesiden – LD:
LD orienterede: Hjemmesiden er blevet revideret. Fungerer fint.
Bestyrelsens sammensætning m.v. revideres på Hjemmesiden i forbindelse
med Årsmødet 2020.
F. Folderen – LD:
IR fremlagde udkast til ny forside.
Som følge heraf drøftede bestyrelsen en ny folder. IR fremkommer med nyt
udkast.
G. Diverse:
1. Kursus den 18.september 2019: Menneskelivet i magt og afmagt – LD
LD orienterede om sin deltagelse i kurset.
Orienterede samtidig om et nyt kursus hos SMP engang i det nye år,
hvor hun deltager sammen med Lise og Dorte.
IR oplyste at vi har penge på Sorggruppens konto, der er øremærket til
kursusgebyrer.

2. Kalundborg Kommune:
Bevæg - Sundheds-og Idrætsfestival 2019 den 7/9 – LD/IR
LD og IR deltog og orienterede herom. En meget dejlig og inspirerende formiddag, som vi ønsker MKP deltager i igen til næste år.
Frivillig Fredag den 27.september 2019 – IR
IR deltog og orienterede. Som sædvanlig en rigtig god dag. Årets
foredrag havde overskriften ”Team Tvilling – fra Kuvøse til Ironman”,
hvor Steen og Peder Mondrup fortalte deres unikke historie.
H. Eventuelt:
Intet.
Næste møde: Torsdag den 6.februar 2020, kl.09.00 i Føllenslev.
Den 13.november 2019
Inge Aachmann Rasmussen
referent

