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5. Eventuelle meddelelser fra
kassereren
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6. Eventuelle udvalgsmeddelelser
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7. Efterretningssager

8. Fastsættelse af datoer og tidspunkter for ordinære rådsmøder i perioden frem til den
31.03.2022
Kassereren foreslår følgende
tirsdage kl. 19.30:
2021:
12. januar,16. februar, 30. marts,
27 . april,8. juni, 10. august,
14. september, 12. oktober,
9. november og 7. december.
2022:
1 1 . januar, 15. februar og
29. marts
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1. Aktivitetsudvalg til planlægning af ar-

rangementer (f.eks. foredrag og
koncerter)
2. Arrangementsudvalg til planlægning
af aktiviteter for menighedsråd og
medarbejdere (f.eks. Nytårskur og
sommersommerudflugt) og receptioner, menighedsmøder m.v.

3. lnformationsudvalg (hjemmeside
og kirkeblad)

f4*'-

til bestyrelsen

for Helsingør Menighedspleje.
Der skal vælges 2 medlemmer.
Nuværende medlemmer er Bjørn
Standhart og Peter Christiansen.

Ki

til Helsingør

rkegårdsbestyrelse.

Der skal vælges 2 medlemmer blandt
de valgte rådsmedlemmer og 1 medlem
blandt præsterne.
Nuværende medlemmer er Kisser Bjørn
Madsen, Bjørn Standhart og Jørgen
Ingberg Henriksen.
12. Valg til repræsentantskabet
Folkeki rkens Skoletjeneste
Fredensborg - Helsingør.

for

Der skal vælges 1 repræsentant blandt
de valgte rådsmedlemmer og 1 blandt
præsterne.
For hver repræsentant skal der vælges
en stedfortræder, der ved repræsentantens fravær træder i dennes sted.
Nuværende medlemmer er Helle Øst
og Jørgen lngberg Henriksen.
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11. Valg af medlemmer
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9. Nedsættelse af evt. udvalg
Formanden foreslår følgende
udvalg nedsat:

10. Valg af medlemmer
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