FolkekirkeSamvirket i Århus
Bestyrelsesmøde, torsdag den 8.2.2018, kl. 16-18
Beslutningsreferat (kursiveret tekst)
Dagsorden
1. Status på fremmøde/afbud
Menighedsrådsmedlem Karte Dyrholm, Dom sogn, har bedt om at udtræde af FSÅ’s bestyrelse.
Dom sogn (søjlesogn) har udpeget menighedsrådsmedlem Mads Juul Munch som hendes afløser.
Fremmødte: Lotte, Britta, Kirsten, Rie, Lars, Svend Ove, Mads, Emmy, Torben,
Afbud: Lene, Bitten

2. Godkendelse af
Referat fra sidste bestyrelsesmøde, den 28.11.2017
Godkendt
Dagsorden for aktuelt møde.
Godkendt

3. Børnesorggrupper
Igangsat - åbne for hele stiftet.
Bestyrelsen orienteret

4. Netværk for ledere af besøgstjenester
Igangsat - første møde afholdt.
Bestyrelsen orienteret

5. PREP-kurser - forslag til finansiering fremadrettet
Beslutning på best.møde 28.11.17: 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.
Se vedhæftet bilag!
Forslag godkendt – med forbehold for omfanget af sognenes opbakning.
Udsendes til sognene ”om en uge”. Sættes på næste best.mødes dagsorden.

6. Ord. gen.forsamling 2018, forberedelse
Forslag til bestyrelsens årsberetning 2017
Godkendt med mindre rettelser
Årsregnskab 2017
Godkendt
Budgetforslag 2019
Godkendt
Øvrige forslag til dagsorden?
Ingen forslag
Modtager nuværende (valgte) best.medlemmer genvalg?
Af de gen.fors.valgte modtager Bitten, Britta og Lars, Emmy og Torben genvalg til bestyrelsen. Der er således behov for
to ny-valgte (suppleanter) .

I øvrigt besluttet, at gen.forsamlingen afvikles uden yderligere oplæg ”udefra” - og at muligheden for et større
efterårsarr. (i.f.m.Aarhus som frivillig-hovedstad) holdes åben - og sættes på dagsordenen ved næste best.møde.

7.Diverse orientering:
Juleaften i KlosterCafeen - afviklet i samarbejde med projekt ”Vejen til nye venner”.
Kirke/kommune-konference: ”Fælles om det sociale ansvar” er afviklet. Stiftudvalg for diakoni følger op.
Gensidigt orienteringsmøde hos Center for Livskvalitet afholdt. - m.h.p. samarbejde.
Bestyrelsen orienteret
Evt. nyt vedr.provsti-afsat beløb til indsats vedr. udslusning af unge fra psykiatri - i muligt samarbejde
FolkekirkeSamvirket / Kirkens Korshær.
Beslutning på best.møde 28.11.17: Lars følger op m.h.p. en afklaring og status.
Bestyrelsen orienteret
Evt. nyt vedr. henvendelse til Århus-provsterne
Beslutning på best.møde 28.11.17: 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.
Udkast godkendt - med tilføjelse af en henvisning til samvirkets årsbretning.
Lotte-formand (og Flemming) sender snarest til provsterne – p.v.a. bestyrelsen.

8. Evt
Næste best.møde. Fastlagt til 5.4. 2018, kl. 16
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