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Referat 
 menighedsrådsmøde - Kvaglund Kirke 

Tema: Missionale aktiviteter  

Torsdag d. 25. august kl. 17.30 – 21.00 
Afbud: Sisse, Jens (deltager i punkt 2 via telefonen) 

 

Program Indhold Varighed 
1. Velkomst. Indledning v. Thomas Vi synger en sang eller to sammen. Thomas holder en indledning.  

 

17.30 – 17.45 

(15 min) 

 PUNTER TIL GODKENDELSE FRA FU MØDET   

2. Økonomi v. Jens  
 

 

Beslutning: Kvartalsrapporten skal godkendes af MR.  
Kort gennemgang af kvartalsrapporten ved kasserer Jens Muff Poulsen.  
Indstilling til MR: FU indstiller til godkendelse af kvartalsrapporten. 
 
Bilag 1: Kvartalsrapport 2 2022 Konsolideringsregnskab 
Bilag 2: Budget formål 30062022 Kirken 
Bilag 3: Budget formål 30062022 FTC 
Bilag 4: Budget formål 30062022 FH 

17.45-18.00 

(15 min)   

 PUNKTER TIL ORIENTERING FRA FU MØDET  

3. Folkehuset v. Jakob  Opfølgning på Folkehuset og status siden sidste MR-møde før sommerferien.  

Orientering om etablering af Folkehuset 1.0, samt info fra Sommerfestugen i uge 31.  

18.00-18.15  

(15 min) 

4. Personale i efteråret v. Jakob  Orientering om personalesituationen i efteråret under daglig leders barselsperiode. 
Ansættelse af Roar Steffensen som vikarierende præst, og Kristina Rønn som sekretær 
for daglig leder, samt ansættelse af Jakob som daglig leder på halv tid og 
projektmedarbejder i folkehuset på halv tid.  

18.15-18.25 

(10 min)  

5. Opfølgning på FU referatet   Mulighed for at stille øvrige spørgsmål til referaterne fra det sidste FU møde.   

Bilag 5: Referat fra FU møde d. 18.08.22 

18.25-18.30 

(5 min) 
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 PAUSE MED SPISNING 18.30-19.20  

(50 min)  

6. Tilbageblik på handleplanen for 

efteråret v. daglig ledelse  

Vi tager et blik på det sidste halve års handleplan ud fra visionen ”Fuld af ånd og hjerte 
for folket”. Vi kigger tilbage på den sæson, som er gået og på hvad vi nåede i mål med – 
og hvad der fortsat er fokusområder i den næste sæson.  
 

19.20-19.40 

(20 min)  

 TEMA: MISSIONALE AKTIVITETER   

7. Missionale aktiviteter v. daglig 

ledelse  

 

Procestid med fokus på kirkens missionale aktiviteter. Status på hvor vi er nu og hvad vi 
drømmer om i fremtiden.  
Daglig ledelse faciliterer en proces hvor vi skifter mellem oplæg og gruppetid.  

19.40-20.40  

8. Eventuelt  20.40-20.50 

(10 min) 

  

9. Afrunding og bøn v. Maibritt  Info om næste MR-møde: Tirsdag d. 4. oktober 
- Tema: Gudstjenester og tilbedelse  

 
Valg af person til indledning til næste møde.  

20.50-21.00 

(10 min)  

 


