Referat
Fra konstituerende bestyrelsesmøde
onsdag den 4. marts 2015, kl. 19.00 – 20.10
i Islev kirkes lokaler
Provstiudvalget var mødeleder under punkt 1, 2 og 3. Herefter overtog den valgte formand mødeledelsen.
1.

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne:

Lars Gustav Lindhardt, ny præst i Avedøre
Jakob Zeuthen, Rødovre MR, journalist
John Birkemose, Grøndalslund MR, kasserer
Anne Fuglsang-Damgaard, præst Islev
Camilla Munch, præst Strandmark I 2 år
Tina Sørensen, Hendrikholm MR, FDF’er
Birgitte Poulsen, præst Hvidovre, erfaring sognesamarbejde
Inger Bidstrup, Risbjerg MR, formand, kirkehøjskole mm
Plus formand for PU Allan Dalkvist, provst Claus Bjerregaard og provstisekretær Henriette Høeg
2.

Orientering om provstiudvalgets forventninger til bestyrelsen – herunder vedtægt
og retningslinjer.

Bestyrelsen er et administrativt forum, der skal vurdere projekter ud fra
retningslinjerne.
Pkt. 4 og 5 i retningslinjerne fremhævet – opgaver, der løses bedst i fællesskab og involverer mindst 5 sogne. Samt at MR skal orienteres, men
ikke behandle forslag, det er op til bestyrelsen for samarbejder.
Bliver det nødvendigt med ændringer i retningslinjerne kan indstilling
sendes til PU
Kasserer for projekt puljen er provstisekretæren, der styrer på formål
og leverer opgørelser efter ønske fra bestyrelse eller tovholdere. Det er
også provstisekretæren, der offentliggør referater mm på provstiets
hjemmeside.
Det blev pointeret at forslagene ikke skal komme fra bestyrelsen, da det
kan medføre inhabilitet.
3.

Valg af formand for bestyrelsen.

Camilla Munch blev foreslået og valgt
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4.

Valg af næstformand for bestyrelsen.

Jacob Zeuthen blev foreslået og valgt
5.

Registrering af formandens navn, adresse og mail – kontaktoplysninger med henblik på offentliggørelse på provstiets hjemmeside under Samarbejder.

Kommer på hjemmesiden og udsendes til alle MR
6.

Drøftelse af bestyrelsens forventninger til det fremtidige arbejde – herunder drøftelse af eventuelle forretningsgange.

Målet/forventningen er nytænkning inden for folkekirken og nye måder
at samarbejde på. I udgangspunktet ser bestyrelsen ingen begrænsninger, men er klar over, der skal kommunikeres for a nå fælles mål.
Mødefrekvens – ud fra modagne ansøgninger, der blev valgt op til 3
frister pr. år med efterfølgende bestyrelsesmøde.
Den første frist for projektansøgninger er:
mandag den 1. juni 2015 kl. 12
Bestyrelsesmøde:
tirsdag den 2. juni 2015 kl. 19 i Strandmark kirke.
(afbud fra JB)
Efterfølgende sættes næste frist, hvis der er flere penge i puljen.
Ansøgningsprocedure – CM udarbejder pixi-vejledning, så alle interessenter – se pkt. 3 i retningslinjer – ved hvordan de skal ansøge.
JZ udarbejder skriv til alle interessenter/MR om at det er tid til input,
samt frist og retningslinjer
Alle melder mulige interessenter/hvem, der skal tænkes med i deres
sogn til CM.
7.

Eventuelt.

Intet

