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I får hermed dagsordenen til menighedsmødet i maj, hvori der er nogle væsentlige
ting, der skal tages stilling til.
Der fremsættes et forslag om vedtagelse
af nye vedtægter og valgregler. Som det
vil være alle bekendt, så blev der nedsat et
udvalg bestående af Karen Pedersen, Torben Jensen og Kai Mortensen til at gennemgå de gamle vedtægter og fremkomme med forslag til nye. Det har de gjort,
og et af deres hovedpunkter har været, at
få det nye forslag forenklet og simplificeret.
Imidlertid er der sket meget efter at udvalgets forslag blev fremsendt, også ting,
som udvalget umuligt kunne have forudset
og dermed taget højde for. Derfor har menighedsrådet stillet et supplerende forslag,
dels om ting, som rådet ikke er enig med
udvalget i, og dels med ting, som udvalget
ikke selv har kunnet forudse og derfor behandle.
De 2 forslag fremsendes til debat og vedtagelse. Det er menighedsrådets forslag, at
forslagene ikke behandles slavisk paragraf
for paragraf, men at kun de punkter, hvortil der er spørgsmål eller ændringer til,
bliver debatteret.
Når debatten er afsluttet vil der så blive
stemt om, hvilket forslag der er flertal for.
Forhandlingslederen vil forud for punktet
orientere grundigt om procedure og den
endelige vedtagelse.
Dagsordenen er lang, og er derfor således
udformet, at hvis tiden ”skrider”, vil dette
forslag kunne udskydes til næste møde.
Der er fremkommet forslag til menighedsrådet om at undersøge, om det var muligt
at få et mere formaliseret samarbejde med
Kai Mortensen i en periode. Menighedsrådet har undersøgt mulighederne, og Kai
har tilkendegivet, at han vil være interesseret i en midlertidig ansættelse som
præst på nærmere aftalte vilkår, hvis der
er bred opbakning i menigheden til dette.
Gitte Mellergaard har meddelt, at hun på
grund af længerevarende sygdom har set

sig nødsaget til at udtræde af menighedsrådet. Det har menighedsrådet, med stor
beklagelse, taget til efterretning. Suppleanten, Lene Christensen, er derfor indtrådt
i menighedsrådet.
Menigheden har oplevet rigtig mange dejlige anledninger. Vi har haft en gudstjeneste
med børneforbøn, noget vi ikke har prøvet
før, hvor der var børnesang og dejlig frokost. Vi har haft bryllup, og vi har haft
gudstjeneste med dåb. Alle disse ting er
naturligvis højdepunkter, men vi har også
haft skønne, forskelligartede gudstjenester
med inspirerende forkyndere og dejlig musik. Vi har rigtigt meget at være glade for
og taknemlige over.
Vi har afsluttet en rigtig god debat om menighedens fremtidige visioner og handleplaner. På menighedsmødet vil der blive
givet en orientering om, hvordan status er
p.t.
Efter en lang periode er det endelig lykkedes at få en ny hjemmeside op at stå.
Hjemmesiden er i luften med begrænsninger, idet en del af stoffet ikke er færdigredigeret, men allerede nu kan man se forsiden og programmer og omtaler.
Der har også været lagt rigtigt meget arbejde i fejringen af BID,s jubilæum i efteråret. Udvalget vil give en orientering på
menighedsmødet, og her vil man kunne
tilmelde sig de forskellige arbejdsgrupper,
hvis man har lyst at deltage aktivt i arbejdet med planlægning og afholdelse.
Årsskrift 2013 vil blive uddelt på mødet
sammen med det nye blad. Redaktionen
skal beklage den lange tilblivelsesproces.
Skat har meddelt, at for at opretholde
godkendelse i forbindelse med skattefradrag for indbetalinger til menigheden og
afgiftsfritagelse for gaver, skal menighederne efterfølgende opfylde visse krav og
dokumentere disse hvert år. Der vil blive
nærmere orienteret om dette.

