Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde den 6/2-2012
Hos Else Mølgård, kl. 19.00
1. Indledning v/Else
Andagt (Mar 1:21-28) og bøn
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
3. Økonomi
• Foreløbigt årsregnskab for 2012, hvis det er klar.
Udsat grundet at det foreløbige regnskab ikke er klar.
Har pedellerne fået lavet kaffferegnskab? Henrik har skrevet til dem og til Michael og regner med,
at de snakker sammen.
4. Medarbejder- og visionsmøde
• Generel drøftelse af mødet.
Positivt, god tilslutning og mange der havde noget at sige, kom med mange gode forslag og brændte
for at finde en god måde at nå ud på. Enighed om at åbne arrangementer når bedre ud. Visionært og
samtidig konkret.
• Fremtid for møderække og familiefredage. Møderække tages op til drøftelse på
generalforsamlingen. Familiefredage evt. sociale fredage aftaler vi at lægge ind under
arbejdsudvalget, der ser på Bethaniaaftener, eftersom der bliver noget overlapning dér.
• Arbejdsudvalg om hhv. Bethaniaaftener og pilgrimsvandringer.
Der er lagt dato for et møde i gruppen for Bethaniaaftener, og Susanne koordinerer en dato for et
møde i gruppen for pilgrimsvandringer.
• Er der andet vi skal gå videre med? Hvordan bevarer vi gejsten?
Hvordan kan vi være med til at skabe rammer for en kultur, hvor man har lyst til at prøve initiativer
af?
Vi når ikke til ende med den snak ved dette bestyrelsesmøde.
5. Forløbne møder og arrangementer
Vi taler kort om møderne i det omfang, at nogle har skilt sig ud – positivt eller negativt.
Bedeuge: berigende, gode til at det ikke bliver lange prædikener.
Vi snakker blandt andet om, at det kan være svært at høre hinanden under gruppesamtalerne ved de
store borde. Måske kunne man fordele folk ved de store midterborde ud på de små, hvor man er
mere samlet?
6. Kommende arrangementer
• Temadag om Ydre Mission v/Solvej
Der er ved at komme styr på den. Vi aftaler at begrænse den til formiddag (eller evt. eftermiddag),
så det ikke bliver for langt.
Udvalg: Solvej og Karen Margrethe
7. Kommende møder
Vi aftaler, hvad der skal samles ind til, hvornår.
8. Generalforsamling for 2012
• Status over punkter på check-listen.
Der er styr på alle punkter.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
19/3 hos Henrik
10. Eventuelt
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