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Nordjylland sogns menighedsråd
Sendt til:
p. Jude Kulas (PJ), p. Davide de Nigris (PD) William Arnold Lee (WL), Anton Alvision Arulanantham (AA), Hien Bui (HB),
Duc Trung Quan (DQ), Ede Orbán (EO), Maryla Tuszewska (MT), Farida Marcus (FM), Mikael Blicher Breidy (MB), Line
Bøgelund Nielsen (LN)
Ole Schnell (OS: regnskabsansvarlig), Lillian Kristensen (LK: Pastoralråd)

Referat af konstituerende
menighedsrådsmøde
Sendt den 14.04.18
Fraværende (med afbud):
Punkt Dagsorden
1
Godkendelse af dagsorden

Lørdag den 7. april kl. 10.00 – 13.00
Referent: William Lee

Referat
Godkendt

2

Valgstyrelsens beretning /OS

3

Valg af formand

OS gennemgik processen i menighedsrådsvalget og konkluderede
at alt gik planmæssigt bortset fra små enkelte problemer, som
blev løst tilfredsstillende. Derefter gennemgik han
stemmeresultater. Valgstyrelsen har fremsat som ønske at
brevstemme proceduren bør forenkles. Flere kommenterede
valget og kom med forslag om forbedring af valgproceduren. OS
tog dem til efterretning.
Line Nielsen blev forslået og enstemmigt valgt.

4

Valg af næstformand

Mikael Breidy blev forslået og enstemmigt valgt.

5

Valg af sekretær

William Lee blev forslået og enstemmigt valgt.

6

Lillian Kristensen og William Lee blev udpeget

7

Udpegning af 2 medlemmer til
pastoralrådet
Opstillede kandidater:
William Arnold Lee og Lillian Kristensen
Udpegning af repræsentant til Missio

8

Udpegning af repræsentant til Caritas

Sten Erik Løvgren blev forslået og enstemmigt valgt.

9

Menighedsrådsarbejde
a) Formål
b) Samarbejde
c) Personsager, tavshedspligt og
inhabilitet
d) Kirkeskat
e) Regnskabsfører som fast gæst
f) Økonomiudvalg
g) Lokaludvalg
h) Bilag til menigheder

LN begyndte med nogle indledende bemærkninger vedrørende
MR arbejde og samarbejde i generelle termer.
Bagefter gennemgik hun alle punkter fra a – h i detaljer.
Følgende blev vedtaget under punkt 9:
Ole Schnell er fast gæst ved menighedsrådsmøderne
Økonomiudvalgsmøder afholdes fremover 1. mandag i marts og
3. mandag i august. Derudover kan økonomiudvalget mødes ad
hoc

Maryla Tuszewska blev forslået og enstemmigt valgt.

Der blev uddelt bilag med forslag til vedtægter for
økonomiudvalg og lokaludvalg. Disse bilag drøftes ved næste
møde.
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10

Nedsættelse af økonomiudvalg

11

Nyt fra præsterne

12

Økonomiudvalgsmøder 2018

Det blev vedtaget at økonomiudvalget består af Mikael, Quan,
Anton, p. Jude, Ole og Line
PJ gjorde rådet opmærksomt på, at der er et
menighedsrådskursus for alle valgte medlemmer. Kurserne finder
sted i Vejle 5. maj og Herning 10. juni.
En ny præstestuderende kommer til sognet i august for en
periode af 6 måneder. Et kursus for præsterne vedr.
persondataforordningen afholdes i Vejle 24. april.
20. august kl. 18.30

13

Næste menighedsrådsmøde

6. juni. Kl. 18.00

14

Eventuelt

15

Frokost

En kort diskussion vedr. kirkens hjemmeside. PD pointerede,
vigtigheden af sidens udtryk, - at siden skal udtrykke det kirken
står for og ikke personlige holdninger. Præsterne lægger navn til
sidens indhold. Der blev understeget, at hjemmesider skal
godkendes af sognepræsten. Generelle retningslinjer bliver
diskuteret ved et senere MR møde.
Udenfor referat 

