REFERAT AF BESTYRELSESMØDET I VAMS
TORSDAG D. 26.nov. 2020 KL.16.00-17.30
I KIRKEHUSET, KIRKEGADE 1, ØLGOD
Afbud fra: Vivian, Morten, Inger Marie, Lene
PUNKT

EMNE

1

Godkendelse af dagsorden

2
3

Nyt fra formanden - AS
Nyt fra Lene - Lene

4

Økonomi – Morten bilag må
gerne udsendes
Godkendelse af Lenes kørsel
– Se bilag - AS
Skal vi stadig arbejde for at
få Efterskolerne engageret i
VAMS? - AS
Skal vi have en event for
udskolingen i 2021 – ” I al
evighed”? – Muligheder og
pris? – Lene og IMK

5
6

7

8

Opfølgning af besøg i Varde
Garten, - Anne-Mette G – se
bilag

REFERAT
Godkendt. Der tilføjes et punkt 13:
Godkendelse af referat
Intet
RAMS: Sendt en film ud med salmesang i
år. Næste år: Gudsbilleder
Engleværksted: Været ude nogen steder.
Positive tilbagemeldinger.
84,94 % er forbrugt. Vi regner med at
holde budgettet.
Godkendt
Efterskolerne får tilsendt tilbud om gratis
materialer hvert år, men bruger det ikke.
Pt. ikke indsatsområde i VAMS.
Været i Viborg og se ”I al evighed”.
4 forestillinger a 60 elever pr. gang.
9000 kr. pr. forestilling.
Der skal arbejdes videre med det. Lene
kan reservere i 2022
Kunstvandring kunne arrangeres - 1 time.
Verdensmålene kan kombineres ind i det.
Der kunne være en inspirationskuffert
med, som kunne bruges på stedet - men
også noget, der kunne arbejdes videre
med hjemme på skolen.
Vi arbejder videre med projektet. AnneMette Strebel skiftes ud med Anne-Mette
Kristiansen.

9

Opfølgning på arbejdet med
verdensmålene – IMK – se
bilag

10

Orienteringsmøder for nye
menighedsråd - Lene

11

Hvordan skal vi afholde
vores
repræsentantskabsmøde d.
23.feb. 2021?

12

Evt.

13

Godkendelse af referat

REFERENT LAILA BARGISEN

IMK har arbejdet med verdensmålenes
mål og delmål. Det skal ende ud i et
praktisk forløb - et
undervisningsmateriale på 7-8 timer.
Anne-Mette Gundesen har arbejdet
videre med at kombinere verdensmålene
med kunsten.
Her træder Anne-Mette Kristiansen også
ind. AS ud.
Forslag til ting, Lene kan tage op:
Præcisere, at MR har betalt allerede.
Komme til repræsentantskabsmøde i
Vams for at få indflydelse.
MRs opgave at tage kontakten til skolen.
Arbejde for det brede samarbejde skolekirke.
Menighedsråd er ofte med til at betale
for transport til VAMS/RAMS aktiviteter.
HUSK tilmelding til
repræsentantskabsmøde.
Sidde på række. Fysisk møde. Ikke noget
gruppearbejde.
Vestervold kl. 19 - Anne Mette Gundesen
reserverer.
2 mdr. før sendes indkaldelse ud - AS.
På næste møde laves dagsorden
Endelig dagsorden sendes ud 14 dage før.
Mødet bliver på Jægumsvej (er
efterfølgende oplyst)
Budget på næste møde.
Næste møde 27. januar kl. 16 i Ansager
Godkendt

