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Fremmødte: Anna Marie Erbs, Kamma Orbesen, Gjerluf
Hansen, Inga Esager, Tage Nielsen, Kirsten Scheel, Søren
Uhre Olsen, Hanne Hjortskov, Anny Uldall Eriksen
Afbud: Finn Hardis og Inger Bach
1) Bemærkninger til
dagsordenen.

Penge fra Marie Moltesens fond skal bruges i indeværende
år til flag ved Gl. Kirke. Stående udvalg går videre hermed.

2) Medarbejderrepræsentant:

Intet at bemærke.

3) Kontaktperson:

Begitte Toxværd er blevet ansat som kordegn 12 timer om
ugen. Hanne Albinus fylder 60. Inga sørger for gavekort til
hende. Inga køber også afskedsgave til Hanne Grove, der
stopper som kordegn den 30/6.

4) Præsterne:

Intet at bemærke.

5) Visionsdag.

Visionsdag bliver fredag, den 29. september kl. 13.00 og til
ca. kl. 21.00. Konsulent i kirkefonden Berit Berg vil lede
dagen. Det fastansatte personale inviteres med.

6) Aktivitetsudvalg:
-Luther

7) Stående udvalg:
-tilbagemelding fra
kirkegårdskonsulenten vedr.
kirkegård v. Gl. Kirke.
- energisystem/forbrug.

8) Evt.

Fredag, den 8. september i samarbejde med Folding, Malt og
Handelsstandsforeningen arrangeres ”Luther by night”. Evt.
afslutte aftenen i kirken.

Diverse tegninger og billeder blev fremlagt til fælles
beskuelse. Der skal laves et budget og en prioriteringsliste af
projektet af stående udvalg.
Energigennemgang: Gjerluf har talt med arkitekt Ole
Kristensen den 13/6 samt ingeniør Michael Christensen. Der
blev talt om forskellige løsningsmuligheder, og der kigges
nærmere på forslag til ændringer. Vi venter med, at bede
arkitekten om at lave overslag på energi til 4. kvartal 2017,
og har besluttet, at det er arkitekt Ole Kristensen, der skal
lave overslaget. Der undersøges nærmere omkring LED
belysning. Der er sat budgetpenge af i 2018.

Ny kunstudstilling i kirken fra 3/9 og til slutnovember.
Til foråret udstilling af ikoner, som konfirmanderne laver.
Forslag til Pilgrimsvandring fra Johanneskirken til Folding via
den gamle kirkesti fra Sønderskov.
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Menighedsrådsmødet den 24/8 bortfalder. I stedet er der
møde torsdag, den 10/8 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Anna Marie har uddelt forskelligt materiale i forhold til
samarbejde og arbejdsmiljø. Sættes på igen til drøftelse på
næste møde.

, den

underskrifter

