Dagsorden for lederskabsmøde 146
Fredag, den 13. juli 2018 kl. 17.00 – 21.30
Bygholm landbrugsskole
Mødeleder: Peter Sode Jensen / Referent: Anika Follmann
Til stede:
Afbud:
Bilag følger løbende i vores fælles dropbox:
Dagsorden er markeret efter (O)rientering; (D)røftelse eller (B)eslutning.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------17.00
Andagt og bøn v/ Jan Korsholm
Jan delte sine tanker med udgangspunkt i 1. kor. Efterfulgt af bøn.
17.15
1. Godkendelse af dagsorden (B)
Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 9 Evt. samt at pkt. 3. er et beslutningspunkt.
17.20
2. Orientering fra daglig ledelse (O)
Ruben har sendt en skriftelig orientering som bilag til mødet. Derudover generel orientering og
status fra forberedelse af SommerOase og WorkCamp.
Der er pt. 3400 tilmeldte på SommerOase, hvilket er tilfredsstillende.
17.30
3. Kort orientering/opfølgning på konfliktproces (D + B)
Punktet refereres i et, for lederskabets, internt referat.
17.45
4. Diakoni – strategisk oplæg (B)
Punktet er udskudt til næste lederskabsmøde.
18.30

Spisning

19.00
5. Vejlederråd, orientering fra rådet + endelig vedtagelse af kommissorium (B)
Anders Michael Hansen deltog på dette punkt, som repræsentant for vejlederrådet.
Det udsendte bilag ”Ordning for vejledning af menigheder og præster i DO” er vedtaget med
ændringer som blev revideret i dokumentet på mødet. Herefter kort orientering omkring
vejlederrådets arbejde.

19.45
6. Paper om Seksualitet + Lederspejl (B)
Paper om Seksualitet er vedtaget i sin nuværende form som version 1, det skrives i dokumentet at
lederskabet har besluttet det på lederskabsmøde d. 13. juli 2018. Sekretariatet sørger for
opsætning og formidling.
Lederspejlet er godkendt i sin nuværende form. Vi ønsker at involvere nogle af de ungeledere,
i at give deres input og tanker til dokumentet, samt hvordan det bedst benyttes i praksis.
20.05
7. Netværk og partnerskab, drøftelse af hovedlinjer i en ny praksis (D)
Godkendelse af dokumentet som en skitse til fremtidigt arbejde med Netværk og partnerskab.
Vi ønsker at invitere relevante familierelationer på vores lederdøgn i okt.
20.50

8. SommerOase 2018 – lederskabets rolle (O)

Ruben præsenterede planen for lederskabets rolle og medvirken under SommerOase.
21.20

9. Evt.

21.30

Deltagelse i WorkCamp afslutning. Bøn for SommerOase

