Repræsentantskabsmøde,- Ungdomspræst og skole-kirkesamarbejde.
Afholdt i Johanneshuset d. 18. Marts 2015.

1. Valg af dirigent,- Lisbeth Filtenborg.
2. Valg af referent.- Annette Peschardt.
3. Formanden aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.
Mødet blev herefter suspenderet, for at Rikke Holm og Ida Krogh kunne fortælle om de aktiviteter og
initiativer der har været i det forløbne år.
En gruppe for unge mødre mellem 15 og 20 år. Her mødes man til hyggesnak og spisning en gang om
måneden, 7 unge mødre er pt med i gruppen sammen med Rikke og Ida.
Sorggruppe for unge ml. 18 og 30 år, der har mistet en mor, far, søster eller bror. Sorggruppen har første
møde d. 26. marts, 7 er tilmeldt. Der vil kontinuerligt starte nye grupper efter behov.
Jule byttemarked, hvor der var mulighed for at bytte sig til gode julegaver. Arrangementet var en succes,
det blev nomineret til Kristelig Dagblads initiativpris.
Ungekonference omkring viden og tro på A. P. Møller skolen i Slesvig. Konferencen blev afholdt den 28.
januar. Knap tusind lærere og elever deltog. Holger Bech Nielsen og Kristian Leth var oplægsholdere.
Spotlight Natkirke i Sct. Nicolai’s Kirke
B.U.S.K Gudstjeneste i Sct. Johanne’s sogn sammen med konfirmander.
Stjernegudstjeneste for sidste års konfirmander
Herudover forskellige aktiviteter for konfirmander og unge i KFUM og KFUK og FDF regi, samt deltagelse i
Jelling Festival.
Der blevet stillet spørgsmål til hvordan man kommer i kontakt med både unge og frivillige. Man benytter sig
af mange forskellige kanaler: opslag, studievejleder, præster, ungerådgivere og lignende.
Ros til Ida og Rikke for hvor meget de har sat i gang, og at de når ud til andre end de velfungerende unge.
4. Fremlæggelse af regnskab v. Gert Kobbelgaard
Regnskabet udviser et lille overskud – det blev godkendt.
5. Budget for 2016
Budgettet blev fremlagt; fremskrevet 2015 budget med 1,5%. Budgettet bliver i stedet for
fremskrevet med 1,05%. Budgettet blev godkendt.
6. Der skal vælges 3 præster og 3 suppleanter til forretningsudvalget.
Katrine Papsø Andersen og Dorthe Holck Poulsen blev genvalgt, Bente Rosenkrantz blev nyvalgt.
Suppleanter: Erik Røjkjær, Jørgen German og Lisbeth Filtenborg.
7. Indkommende forslag – ingen

8. Evt:
Ros til Rikke for interview i bladet WAI
Forslag om fremlæggelse af ungdomspræstens folder i menighedsrådene for at fortælle om det
gode arbejde.
Ref.
Annette Peschardt.

