Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde den 4/1-2012
Hos Karen Margrethe, kl. 19.00
1. Indledning v/Karen Margrethe
Andagt og bøn.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
3. Opfølgning fra sidste møde
• Samarbejde med DEM v/Solvej
Behov for mindst 1300 søndagsskolemapper og kommer hele tiden nye menigheder til, så der er
rigeligt rum til os. Vi binder os ikke til noget bestemt beløb. De vil gerne at vi binder os for en
periode på 2 eller 3 år, så vi får kendskab til arbejdet, hjerte for det og får det på vores bedeliste. Vi
beslutter at gå ind i at støtte det i foreløbigt 2 år. Solvej giver besked tilbage til DEM.
• Programudvalg v/Henrik
Inger har overtaget ansvaret for at få flere med i udvalget.
• Ny kasserer v/Henrik
Annie har sagt ja til at tage kassererposten på den nuværende ordning, hvor Else står for
indsamlingerne.
4. Forløbne møder og arrangementer
Vi taler kort om møderne i det omfang, at nogle har skilt sig ud – positivt eller negativt. Herunder
drøftes også adventshygge og julefest.
Der havde ved Steen Eskildsens møde været en forventning om noget for børnene, fordi han kom
fra børnegudstjenesten. Vi snakker om, at man nok en anden skal spørge en taler, hvor der kan være
en sådan forventning, om dette på forhånd – evt. noget, han/hun kan bruge eller lade være, alt efter
om der kommer nogen børn.
Vi taler om adventshyggen som et godt og anderledes arrangement, det er nemt at inviterer til, og
som kræver forholdsvis få ressourcer.
5. Kommende arrangementer og møder
• Medarbejdermøde v/Henrik
Indholdet begynder at tage form.
Der findes nogen til at tage hånd om de praktiske opgaver.
• Temadag om Ydre Mission v/Solvej
Lotte Birch Carlsen (DEM) har givet tilsagn om at komme. Vi skal selv står for det praktiske og
lave rammerne for dagen. De kommer med talen/oplægget.
Et udvalg nedsættes.
6. Generalforsamling for 2012
• Jannie og Solvej er på valg til næste generalforsamling. Vi håber meget, de ønsker at
genopstille. Forhåbentligt kan det bekræftes. Ellers må vi til at overveje, hvem der ellers kan
spørges.
Begge giver tilsagn om at tage en periode mere.
• Hvem skal spørges til suppleantposter
Vi aftaler, hvem der skal spørges, samt, hvem der spørger.
• Hvem vil være tovholder på forberedelserne til generalforsamlingen?
De enkelte opgaver bliver uddelegeret imellem os, og vi aftaler hvem der skal spørges om de
praktiske opgaver på selve dagen.
7. Ghanesisk menighed
• Den ghanesiske menighed, som tidligere har lejet Bethania, har spurgt om at måtte indgå en
ny lejeaftale.
På baggrund af tidligere erfaringer og eftersom de allerede har mulighed for at holde gudstjeneste i
Birkholm Sognehus, har vi valgt at afslå anmodningen. Henrik giver besked.
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8. Dato for næste bestyrelsesmød
Man 6/2 eller ons 8/2, hos Else, Jannie tager indledningen.
9. Eventuelt
Henrik har for nylig haft anledning til at tjekke med Huset i Fredericia at pedellernes husleje ikke er
for billig, så de får problemer med skat. Den er nu sat til minimumssatsen.
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