Der afholdes menighedsmøde i Vangede Kirkes mødelokaler
Tirsdag d. 20.03.2018 kl. 17.00 - 18.00.
Formålet med det lovpligtige menighedsmøde er, at alle, kan blive orienteret
om årets gang, økonomi og fremtidige aktiviteter i Vangede Kirke.
Det er endvidere muligt for alle at komme med forslag til aktiviteter og at
komme med ris og ros til menighedsrådet.

Dagsorden for Menighedsmøde:
Indledning (Salme v. CAMU)
A.: Fremlæggelse af årsberetning v. formand Flemming Brüggemann
B.: Fremlæggelse af regnskab for 2017 v. kasserer Gitte Svitring
C.: Fremlæggelse af foreløbigt budget for 2019 v. kasserer Gitte Svitring
D.: Forslag til kommende arbejdspunkter fra fremmødte
Her orienteres kort fra menighedsrådets formand om opgaver der ligger
foran os – eller er i støbeskeen.
Under dette punkt er det muligt for alle fremmødte fra menigheden at komme
med ideer og forslag til arbejdspunkter på de områder der hører under menighedsrådet.
Herudover er der mulighed for at komme med ris og ros til beretning og andre forhold.

27. februar 2018
Menighedsrådsformand
Flemming Brüggemann
Tel 3966 2820
FPB@Vangedekirke.dk
Vangede Kirke
Vangedevej 50
2820 Gentofte
Tel 3996 2290
www.vangedekirke.dk

E.: Som noget nyt afholdes årsmøde med valg til menighedsplejen i forbindelse med
menighedsmødet, med følgende dagsorden:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
Budget for indeværende regnskabsår
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor (i lige år)
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der
ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden for menighedsplej en
(KbF Sognepræst Camilla Munch – fx via mail CAMU@Vangedekirke.dk) senest 14
dage før årsmødet.
Afrunding af menighedsmødet (Salme v. KAMO)
Vi håber at mange vil komme og give et input til ønsker for fremtidens Vangede
kirke, så vi kan leve op til at være en
”åben, engagerende og nutidig Kirke, hvor der er rart at være for alle”.

Flemming Brüggemann
Formand for menighedsrådet

- en åben, engagerende og nutidig Kirke, hvor der er rart at være for alle
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