Referat fra bestyrelsesmøde i Klittens Menighedspleje den 30.11.2021
Afbud fra: Dorthe Munkholm – Andreas Sahlholt kom til mødet efter punkt 2.
Ad 1) Velkomst v. BMM
Ad 2) Indkommet forslag om barselskurv til nybagte forældre blev behandlet.
Enighed om, at det vil vi gerne prøve i et år, hvorefter det revurderes. Endvidere med en
tilbagemelding om 6 mdr. for at høre, hvordan projektet bliver modtaget. Det forudsættes,
at der bliver en gruppe, der hjælper hinanden med projektet, så arbejdet kan fordeles. M.h.t.
til økonomi, så godkendes de kr. 250 pr. kurv m.v., som finansieres af menighedsplejen – og
uden sponsorat fra butikkerne.
Ad 3) Opfølgning på aktiviteter:
a) kirkekørsel
Mulighed for at etablere/udbygge begrebet ”kirkeven”. Ann Malene tilbyder at være koordinator
med hjælp fra Birgitte. Der kommet et oplæg på, hvordan det konkret skal udmøntes. Samtidig
vil præsterne italesætte projektet med opfordring til menigheden i kirken.
b) alkoholmisbrugere ?
Kent Heide følger op.
c) Arrangement for mænd ?
Står i stampe p.t.
d) Evt. seniorhøjskole ?
BMM fremlagde ide om et kort højskoleophold for lokale, hvor der kunne udvikles nogle lokale
relationer, netværk og fællesskab. BMM orienterede om, at der er inspirationsdag i Forenede
Menighedsplejer 9. maj, hvor man konkret kan få ideer til, hvordan det praktisk gribes an.
Enighed om, at det vil være godt, hvis nogle kan deltage. BMM og BK vil gerne.
e) Julehilsen 2021
Afventer svar fra P.L. Christiansens fond, hvor ansøgning er indsendt.
Sidste år blev der indkøbt ca. 200 julehilsner á kr. 50, som blev uddelt 4. søndag i advent.
Ann Malene leder efter en gave og vil gerne hurtigst muligt have en tilbagemelding, hvis der er
nogle, der får en idé. Præsterne udfærdiger et brev med tilbud om de aktiviteter, der foregår hen
over julen og i jan./febr. måned, hvor man så kan kontakte kirkekontoret, hvis man har brug for
kørsel til aktiviteterne. Hvis nogle har aktiviteter, der skal med, skal de sendes til præsterne.
f) Aflastningstjenesten
Kører stille og roligt.
God idé at få det lagt på kommunens hjemmeside. BK prøver at gøre det.
g) Julehjælp 2021
A. Sahlholt kontakter udvalget, når vi kommer tættere på jul. Herefter aftales nærmere.
Ann Malene kontakter Spar for muligheden for at få en indkøbsvogn sat op, hvor man
kan donere varer.
Kent Heide foreslog, at vi støtter Sømandscafeen til deres juleaften. Birgitte spørger,

om der er brug for noget.
Ad 4) Forslag til vedtægtsændring.
Ikke noget juridisk/teknisk problem, at vi fremover afholder generalforsamling i september.
Kræver ikke nogen vedtægtsændring jvnf. Forenede Menighedsplejer.
Ad 5) Økonomi
Høstoffer kr. 10.079, 50 er indkommet.
Privat donation på kr. 2.000 til julehilsen.
103.757,77 indestår p.t. på kontoen.
Ændring af fuldmagter og adgang til konto, så BMM får de adgange, som Daniel havde,
ligesom der skal afleveres kopi af det referat i banken, hvoraf det fremgår, at BMM nu er formand.
Ad 6) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 1.2.2022 kl. 16 i Menighedshuset.
Fremover melder man selv ind, hvis man har noget input til dagsordenen eller andet, så alle punkter
ikke skal gennemgåes hver gang. Sendes til sekretæren. HUSK også at sende oplysninger til
adresse-liste: navn, adresse, tlf. nr. og e-mail.
Ad 7) eventuelt
Ad 8) Afslutning v. BMM
Ad 9) Referat blev godkendt.

