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Referat menighedsrådsmøde - Kvaglund Kirke 

Tema: Børn og unge 
Torsdag d. 24. marts kl. 17.30 – 21.00 

Afbud: Thomas, Margrethe (orlov)   

 

Program Indhold Varighed 

1. Velkomst og indledning Velkomst og indledning ved Jakob.  17.30 – 17.45 

 PUNKTER TIL ORIENTERING FRA FU MØDET  

2. Folkehuset v. Jens og Jakob  

 

Orientering fra Folkehuset, herunder info om mulighed for at etablere Folkehuset i den 

ene ende af biblioteket.  

 

Der er afholdt endnu et møde om køb af grunden og bygningen. Man snakker pt. om to 

mulige scenarier. Advokaten er i dialog med ejerforeningen for at afklare de forskellige 

muligheder inden næste møde. Det aftales, at byggeudvalget har mandatet til at arbejde 

videre med processen og tage beslutningen.  

Byggeudvalget er desuden i gang med at undersøge muligheden for opstart af 

Folkehuset i den eksisterende biblioteksbygning. Derudover skal der udarbejdes et budget 

for kommunens driftstilskud til Folkehuset.  

17.45-18.15 

(30 min) 

3. Orientering om kirkens Ukraine 

indsats v. daglig ledelse 

Der blev afholdt møde om kirkens Ukraine-indsats d. 15/3. Orientering fra mødet. 

Orientering om at kirken planlægger at køre en bus til den polske grænse for at hente 

Ukrainske flygtninge til Danmark mandag d. 28. marts. Drøftelse af økonomien og 

indsamling til det, hvor det Menighedsfælleskabet bliver bindeleddet.  

18.15-18.25 

(10 min) 

4. Opfølgning på FU referatet Mulighed for at stille øvrige spørgsmål til referatet fra sidste FU møde.   18.25-18.30 
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Bilag 1: Referat fra FU-møde 17.02.22 
Der var ingen spørgsmål til referatet.  

(5 min) 

 PAUSE OG SPISNING 18.30-19.15 
 

5. Visionshandleplan v. daglig ledelse Opfølgning på sidste MR-møde, hvor der blev arbejdet med handleplan til visionen.  
Bilag 2: Visionshandleplan 
Præsentation af visionshandleplanen, som efterfølgende er udarbejdet i daglig ledelse 
som opsamling på processen på sidste MR-møde.  

19.15-19.30 

(15 min) 

 TEMA: BØRN OG UNGE   

6. Børn og unge – Børne- og unge 

Oase (BUO) Kvaglunds bestyrelse 

deltager 

 

BUO-bestyrelsen:  

Allan, Birthe, Heidi, Margrethe, 

Inge (sekretariatsbistand), Lena 

(suppleant)  

 

Børne- og unge Oase (BUO) Kvaglunds bestyrelse deltager og leder med Jakob dette 
punkt.  
Præsentation af den nuværende situation på børne- og ungeområdet i kirken.  
Pt. er der flere forskellige udvalg, som arbejder med børn og unge i kirkens forskellige 
grene; børne- og juniorkirkeudvalg, spaghettigudstjenesteudvalg, Rock Solid klub m.m.  
BUO Kvaglund foreslår en mere samlet ledelse af kirkens børne og unge aktiviteter.  
Beslutning: Det besluttes at BUO Kvaglund lokalbestyrelsen bliver det overordnede 
udvalg for alle børne og unge aktiviteter i kirken, med særligt ansvar for vision og DNA. 
Den praktiske koordinering mellem grupperne og sparring med ledere af udvalg, teams 
og grupper varetages for nuværende af daglig ledelse. Det foreslås, at en fra daglig 
ledelse sidder med ved BUO-lokalbestyrelsesmøder.  

19.30-20.45 

(75 min) 

7. Eventuelt • Næstformanden holder 3 måneders orlov indtil sommerferien.  

• Inger Elisabeth Nielsen orienterer om at hun stopper i menighedsrådet.  

• Birthe Rasmussen er i gang med at lave næste evalueringsrapport til daglig 
lederstillingen.  

• Der blev afholdt kirkesyn d. 23. marts som forberedelse til provstesynet. Der er 
provstesyn d. onsdag d. 6. april kl. 9 i kirken og kl. 11 i præstegården.  
 
 

20.45-20.55 

(10 min)  

8. Afrunding og bøn v. Maibritt  Info om næste MR-møde: tirsdag d. 24. maj 2022.  
- Tema: Menighedsfællesskabet  
Peter indleder til næste møde.  

20.55-21.00 

(5 min)  
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