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Forretningsudvalgsmøde
Referat
Esbjerg den 4.oktober 2018

Forretningsudvalgsmøde for Folkekirkens Hus, i Huset, Skolegade 52, torsdag
11.oktober, kl. 15.30-17.
Mødet indledes med en sang
Dagsorden
Bemærkninger
1: Godkendelse af referat af 16.aug.2018 Vi starter med punkt 6, da det kan tage noget tid.
og dagsordenen
2: Orientering ved formanden
1. Provstiet har bevilliget 1 million til
husets drift i 2019. Intet til fortsat
genopretning af huset.
2. Åbent Hus i forbindelse med
festugen, fredag 117.8., Mange
udtrykte glæde og forundring over
huset. Der var omkring 200
igennem i de 2 timer. Vi havde
lavet historisk tipskupon om
Esbjerg, med opgaver rundt i huset.
3. Ungdomsgadepræstestillingen.
Bestyrelsen sender udkast til opslag
til provst og biskop sidst oktober.
Line er godt i gang med
pastoralseminariet.
4. Nyhedsbrevet til menighedsråd,
præster mv. Har der været
reaktioner?
5. Der er søgt om driftstilskud ved
Esbjerg kommune til UGPstillingen til 2019, i år får vi ca.
85.000,-. Har intet hørt endnu.
6. Lone fra Vor frelsers er stoppet, pt.
løses kordegne arbejde af Agnes og
Lisbeth (Zion og Treenigheds.)
7. Det sidste byggemøde er afholdt
med Ingeniørværket i denne
omgang
8. Skøn aften 28.sep., Lidt køligt,
dygtig musiker, Hanne Vinsten,
gode fællessange/salmer, første
gang var der 15 og 2.gang 25. Flot

1. Taget til efterretning
2. Taget til efterretning
3. Taget til efterretning
4. Ingen reaktioner
5. Taget til efterretning
6. Ny kordegn Helle Bjerregård
7. Taget til efterretning
8. Taget til efterretning
9. Taget til efterretning
10. Taget til efterretning
11. Taget til efterretning
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med telt i gården, der fylder
pladsen godt ud.
9. Har 3.10 deltaget i møde med Vor
Frelses Sogns menighedsråd
sammen med Kræn. Samarbejdet
hidtil og fremadrettet, når der
starter en ny kordegn, 15.10. Vi
skal nok løse sekretariatsfunktion,
minus betalinger i vort eget regi.
10. Rengøringen i Huset, skal
færdigdrøftes med Vor Frelsers
11. Lotte Lambæk, skulle rydde lidt op
og mente jeg havde projekter, hvor
indrammede plakater kunne pynte.
3.10. var jeg og aflevere 3 i vores
hus, allerede 4.10 pynter de glade
farver i det store rum i stuen.

3: Kirke & kulturmedarbejderen
1. Karen Gejls arbejdsplan siden
hendes start vedhæftet. Det er ok at
spørge ind til enkelte ting på mødet,
men opgørelsen er mest at betragte
som Karens og vores hukommelse.
Det har vi nået, og de kontakter har
vi haft.

3. Taget til efterretning

4.1: Kort orientering om møde mellem De hjemløses
Venner og repræsentanter fra Forretningsudvalget.
1 De udsatte: Bente Sørensen – i
- Peter Petersen har efterfølgende henvendt sig om et
samarbejde med Inge Lise Wenzel
samarbejde, da de har et madprojekt med børn fra 10 år.
Der har været afholdt møde med
- Ingen beslutning truffet.
repræsentanter for Hjemløse venner. P.t. er 4.2: UGP har møde 22.10. hvor der laves stillingsopslag
Hjemløse venner ikke med i projektet.
der sendes til stiftet.
Orientering ved Bente Sørensen og
(ordinering af forventes at blive 16.1.19)
drøftelse
4.3: Intet nyt
4.4: Gennemgang af økonomi ved Bodil
2 De unge og UGP: Peter Hundebøll –
- Karen Gejl får et kontantbeløb til indkøb, da hun
Stiftsudvalget for Unge og Kirke var meget siden august har lagt ud med sit private dankort.
glade for besøget og orienteringen i huset.
- Karen Gejl ringer til Yousee og bestiller tv-pakke.
Der er delt flyers ud til Stiftsmødet, 4.10.
4.5: Udsat
4.6: Udsat
3 Caféaftner: Tove Porsholt Andersen – 4.7: Taget under punkt 4.4
Er berammet til start januar 2019
4: Nyt fra de enkelte arbejdsområder:
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Daglig drift / bygninger: Bodil Ohrt

5 Fondssøgning: Peter Hundebøll,
Bente Sørensen,
6 Frivillighed: Karen Hessellund
Hansen, Lillian Iversen. Kan vi få en kort
status på mødet?
7 Økonomien: Bodil orienterer om
forbrug i 2018, samt hvilke midler der er til
rådighed i 2018.
Økonomi fremadrettet, drøftelse.
5: En forening har ønsket at bruge huset 5: Udsat
fast lørdag aften:
-Det er min indstilling, at så frem det ikke
står i vejen for Husets egne arrangementer,
vil det være ok. Karen orienterer på mødet.
-Endnu en forespørgsel fra en forening om
et enkeltstående arrangement; Peter
orienterer. Min indstilling er. Er det
foreninger, som der har udtrykt sig positivt
overfor os, med tilbud til os, så bør vi også
åbne døren, som det tidligere er sket.
6: Repræsentantskabsmødet 15.11.
kl.17.00-20
1. Forslag til vedtægtsændringer,
forslag er udsendt, gennemgang af
Karen og Tove
2. Vor Frelsers Sognehus er reserveret
16.30-21.
3. Dirigent, skal Daniel Eltrup Larsen
spørges?
4. På valg: Karen og Vivian. Skal
høre om I er villige til genvalg?
5. Det praktiske med spisning, kaffe
og the
6. Jørgen Dickmann har sagt ja til kl.
17.
7. Foreslår, hvis der er nye i FU, at vi
mødes kort efter

1. Tove P. Andersen og Karen Hessellund indarbejder de
ændringer i vedtægterne der besluttes i dag ved
gennemgang af de gamle vedtægter.
2. Ja
3. Vedtaget
4. Lillian Skygge Iversen ønsker ikke genvalg
Karen Hessellund ønsker genvalg
5. Kirketjener fra Vor Frelser sørger for beværtning.
6. Taget til efterretning
7. Taget til efterretning
8. Intet at bemærke
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repræsentantskabsmødet til
orientering og konstituering.
8. Andet
7: Udsat.
7: Den officielle indvielse, torsdag den
8.11. kl. 16.30 til ca.17.30
1. Elof Westergaard har meldt positivt
tilbage
2. Særlige ønsker til programmet?
3. Skal vi ønske os gaver? Og i givet
fald hvilke?
4. Udvalg; hvem vil gerne være med
udover Peter Hundebøll og Karen
Gejl
8: Den offentlige åbning af huset er sat
til lørdag den 10.11.
1. Der er ikke meldt noget særligt ud
om datoen
2. Ideer til program
3. Hvem vil kunne træde til (jeg har
fået forfald den 10.)

8: Udsat

9: Kommunikation til provstiets
menighedsråd
1. Udover varsling af
Repræsentantskabsmøde, er der
nogle, der har noget der skal med
ud?

9: Udsat

10: Bordet rundt, punktet tages kun hvis
tiden tillader det.

10: Udsat

11:Mødeplan, og punkter til næste møde 11: Udsat




Mandag den 26.11. kl. 15.3017.30, mødes afsluttes med
efterfølgende med spisning
(hvor? Hvem vil gerne stå for det
praktiske?)
Torsdag den 24.1. kl. 16.00-20.30
Temadag
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11: Eventuelt

Der er ønske om at navne skrives fuldt ud
fremover i indkaldelser og referater.
Der indkaldes til ekstra forretningsudvalgsmøde
onsdag den 31.10. kl 16.30
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