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Referat 
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 27.11. 2019 kl. 19.00 - 22.00 
hos Ruth, Tornsangervej 32 9800  Hjørring. 

 

Indledning ved Ruth, derefter bedemøde. 
Asger Refslund-Nørgaard deltager første gang. 
Tilstede i øvrigt:  Henrik, Torben, Oda, Ruth, Huong, Bent, Lisbeth(ref.) 
 
 

Dagsorden 
 
1. Godkendelse og underskrift af protokol 
 
2. Siden sidst 

 Gennemgang af aktiviteter siden sidst 
 
3. Økonomi 

 Pt. har vi en kassebeholdning på ?? kr. 
 
4. Program 

 Kommende møder/program 

 Generalforsamling ( hvilke emner  skal vi have på?) 

 Valg generalforsamling, kandidater? 
 
5. Div. 
 
6. Evt. 
 
7. Næste møde 
 
 

Ad 1. Referat godkendt og underskrevet. 
 
Ad 2. Siden sidst 

Formanden byder Asger velkommen, derefter kort præsentation af bestyrelsen. 
 
Følgende aktiviteter evalueret: 
31.10. Videoaften hos Hanne og Arne. Emne: Missionsbefalingen: Afsnit 3 - 4 ved Henrik 
Højlund. Rigtig fint fremmøde og god snak i stuen omkring emnet. Møder i private hjem 
ønskes bibeholdt. 
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14.11. Gudstjeneste i Sct. Catharinæ Kirke v/ Knud Erik Nielsen. Emne: Troen - en livs 
vandring med Jesus. Dejligt med flere involverede i aftenen.  - En del kirkegængere vi ikke 
ellers ser. Huske på at få snakket med nye under kaffen. 
 
22.11. Bær med aften. Rigtig fin aften, ca. 65 til spisning. Godt fællesskab omkring diverse 
forberedelser. Mange kræfter i spil. Overskud godt 21.000 kr. 25 % til udadrettet arbejde, 
deles mellem int. kristelig sommerlejr i Hørby og julehjælp ud fra Sct. Catharinæ kirke. 
 
Spørgsmålet er, hvad vi gør med " Bær med " konceptet fremover. - Ryste posen - nye 
idéer! 

 

Ad 3. Økonomi 
Pt. har vi en kassebeholdning på ca. 84.000 kr. Bær med overskuddet er ikke inkluderet. 
 

Ad 4. Program 
Kommende møder/program. 
28.11. Per Weber. 
12.12. Julefest med fællesspisning. Bente Nedergaard har lovet at holde andagten.  
Mødeleder: Bent 
Juletræ: Per , Gunnar m. fl. 
Pynte træet: Kunne muligvis være IMU. Torben undersøger. 
Sange om juletræet. 
Leg om træet: Torben, en enkelt mere spørges. 
Juleslik serveres på bordene. 
Klementiner, pebernødder, småkager. 
Bent har lovet at stå for lagkager. 
Oda sørger for at lave brochurer/ invitationer. Spørger desuden Knud Erik om 
invitationerne må uddeles ved Time out gudstjenesten den 4. dec. 
Ligeledes uddeles brochurer ved tirsdagscaféen. 
Maden er gratis ved julefesten. 
 
 - Huske på at få forbøn skemalagt i  halvårsprogrammet 2020.  
-  Huske planlægning af kirkekaffe efter morgengudstjeneste med Knud Erik. 
 
I tilknytning til vores 125 års jubilæum i 2020 en snak om event allerede inden 
sommerferien. 
 Her kommer en idé på tegnebrættet om åbent hus arrangement i missionshuset i 
forbindelse med Open by night i foråret 2020. Undersøge om vi kan få " Snak tro" koblet på 
dagen. Planen er at gøre folk bekendt med vores missionshus her i Hjørring. At det er for 
alle og det har det været i 125 år! 
Dato for Open by night undersøges og efterfølgende kontakt til "Snak tro" teamet. 
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Generalforsamling/hvilke emner skal vi have på? 
Der bliver drøftet emner til aftenen. Herunder også menighedsrådsvalg, "Bær med" aften, 
hvad gør vi fremadrettet! 
 
Valg generalforsamling/kandidater. 
På valg: Oda, Ruth og Lisbeth. Ingen af de tre modtager genvalg. 
Vigtigt allerede nu at tænke på rollen som kandidat. 
Formanden sender opfordring via mail ud snarest. 
 

 

Ad 5. Div. 
Fornyelse af portneraftalen. Gennemgang af lejekontrakt. Der undersøges kriterier omkring 
huslejen inden kontakt til portner. Torben har kontakten. 
  

 

Ad 6. Evt. 
Der har været ønske fremme om at alle fra IM kredsen inviteres med på Samfundslejren. 
Dette vil være gældende fra 2020 oplyser Bent. Fra lejrudvalget informeres desuden om at 
udvalget er skrumpet noget ind. - Dejligt, hvis nye vil melde sig på banen. 
 

 
Ad 7. Næste møde 

Bestyrelsesmødet næste gang bliver den 22.1.2020 hos Torben. 
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