FolkekirkeSamvirket i Århus
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 28.11.2017, kl. 16-18
Beslutningsreferat (kursiveret tekst)
Dagsorden
1. Status på fremmøde/afbud
Fremmødte: Lotte, Britta, Lene, Kirsten, Rie, Lars, Bitten, Svend Ove, Emmy, Torben,
Flemming
Afbud: Karte
2. Godkendelse af
Referat fra sidste bestyrelsesmøde, den 27.9.2017
Godkendt
Dagsorden for aktuelt møde.
Godkendt
3. Nyt søjlesogn-bestyrelsesmedlem
Lotte Fogsgaard, Fredens sogn, har varslet sin udtræden af bestyrelsen (i h.t. vedtægterne § 3, stk 1.)
Indebærer valg af ny formand (efter ordinær gf 2018).
Taget til efterretning.
4. Økonomi
Foreløbig status på 2017, evt. forslag til (søjle)medlemsbidrag for 2019.
Bestyrelsen orienteret.
5. Siden sidst og diverse opfølgning
Juleaften i KlosterCafeen - samarbejde mellem projekt ”Vejen til nye venner” og FolkekirkeSamvirket.
Diakoni-temadag på Filadelfia.
Kirkens sociale anvar - konference på Diakonhøjskolen.
Bestyrelsen orienteret.
Status på beslutninger fra sidste best.møde - gengivet herunder
Nyhedsbrev til ”alle” som erstatning for planlagt infomøde 4.10.
Godkendt. Udsendes i oktober - skal også indeholde diverse nye tiltag/overvejelser.
Etablering af
1. Børnesorggruppe(r)
2. Netværk for ledere af besøgstjenester
Ad 1: Godkendt. Flemming indkalder de potentielle frivillige og erfarne folk fra ”egne rækker” til et start- møde.
Samtidig søges §18-midler til igangsættelse.
Børnesorggruppe under etablering - med tilholdssted ved Risskov kirke - første møde i januar 2018.
Afslag på § 18-midler, men et tilskud fra Y’s Men Club.

Ad 2. Godkendt. Flemming laver udspil - i samarbejde med den nye ”diakonale tænketank”.
Mødeindkaldelse udsendt (11.1.18) til alle sogne, med mange positive tilbagemeldinger og tilmeldinger.
Flemming beder om en melding fra alle sogne vedr. den lokale forekomst af en besøgstjeneste.
Oprettelse af ”diakonal tænketank”.
Flemming har tilsagn om deltagelse fra Lisbeth Krabbe,kirke- og kulturmedarbejder, Viby kirke. Ulla Holmsgaard
,kirke- og kulturmedarbejder, Åby kirke. Lise Fauslet, cand mag i diakoni, frivillig, Hjortshøj kirke.
Første møde afholdt - med godt udbytte.
Udarbejdelse af et Århus-diakoni-idékatalog lægges i hænderne på ”tænketanken”.
Udspil vedr. Diakoniens Dag 2018: Flemming kontakter Samvirkende Menighedsplejer og Dansk Diakoniråd m.h.p. at
viderebringe evt. oplæg herfra til sognene.
Der henvises for 2018 til Samvirkende Menighedsplejers hjemmeside for konkrete forslag. FolkekirkeSamvirket vender
tilbage til planer for eget udspil vedr. 2019.
Flemming undersøger muligheden for at FolkekirkeSamvirket blive medarrangør på Diakonhøjskolens novembertemadag fra 2018.
Der arbejdes på sagen…
PREP-kursus-tilbud
Tilbuddet ønskes fortsat i en eller anden form. Flemming laver et skriftligt forslag, hvor kursus-tilbuddet og (delvis)
betaling kan udgå fra sognene - efter eget valg.
Samtalegruppe for alvorligt sygdomsramte sættes på dagsordenen ved næste best.møde
Sættes ikke i værk p.t.
Alle helgen-fyraftensmøde for efterladte, mandag den 6.november, med Preben Kok
”Diakonalt topmøde” - kommune/kirke - er fastlagt til tirsdag den 23.januar 2018. Endeligt program og indbydelse
foreligger endnu ikke.
Flemming udsender orientering så snart det foreligger
Evt. nyt fra vedr.provsti-afsat beløb til indsats vedr. udslusning af unge fra psykiatri - i muligt samarbejde med Kirkens
Korshær.
Lars følger op m.h.p. en afklaring og status.
6. Møder 2018
Fastlæggelse af ordinær gen.forsamling
Tirsdag den 13.marts 2018, kl 17.
+ evt. bestyrelsesmøder.
Flemming udsender doodle snarest
7. Evt
En enig bestyrelse besluttede (trods punktet ”evt.”) at rette henvendelse til Århus-provsterne m.h.p. et møde, hvor
FolkekirkeSamvirkets rolle fremadrettet tages op. Lars laver udkast - i samarbejde med Flemming - der rundsendes til
bestyrelsen.

Flr, nov. 17

