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Formandens underskrift:

Dagsorden menighedsrådsmøde den 26-5-2020 kl. 19.00
Fraværende: Pia Bertelsen
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
1. Dagens sang:
2. Evaluering af aktiviteter siden sidst:
Påskefejring:
Uddeling af blomster, kors ved
kirken og videogudstjenester.
Kirkens liv under nedlukningen.

Du, som gir os liv og gør os glade
De forskellige tiltag omkring påske har fået en god
modtagelse i sognet

3. Præsten:

Orientering:
Præstegårdens terrasse er ved at være færdiggjort.
Konfirmationsafholdelsen 2020 bliver d. 20. juni, der
holdes 3. konfirmationsgudstjenester fra 9.30 – 12.00.
Sognegårdens kælder har været oversvømmet med
kloakvand.
Varmestyringen er genoprettet i sognehuset
Vielser bliver generelt udskudt af parrene for tiden.
Til drøftelse og aftale: Skal der indkøbes nogle
eksemplarer af den nye 2020 bibel? Der indkøbes 5.

4. Formanden:
Menighedsrådsvalg
Orienteringsmøde er udsat til onsdag
den 19. august kl.19.00
5. Økonomi:
Godkendelse af kvartalsrapporten
for 1. kvartal.
Budget for 2021 gennemgang (hvad
ønsker vi at afsætte penge til ?)

Grundet ferie ændres mødedatoen til d. 12. august.

Kvartalsrapporten godkendt.
Budget 2021 gennemgået og tilrettet.
Det foreløbige budgetbidrag viser et overskud på
16.942,00 kr.

6. Kirkeværge:
Orientering om kirketag og
udvidelse af præstebolig

Der er frist for tilbud vedr. kirketaget torsdag d. 28.5.20
Der er kommet godkendelse fra fredningsmyndighedene
vedr. præsteboligens 1. sal, der er 4 ugers
indsigelsesfrist.

Synsudsatte arbejder, hvilke er i gang
og hvilke kan sættes igang

Det offentlige toilet skal renoveres
Kapellet på kirkegården skal renoveres
Der er indhentet tilbud på ny dør og vinduer i
sognegårdens østgavl, pris ca. 30.000,- kr.
Der er indhentet priser på låger til materialepladsen ved
graverbygningen, der etableres hegn og trælåger.
Intet

7. Kirke- og kirkegårdsudvalg,
Sognegårdsudvalg:
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8. Aktiviteter
Kirkens liv frem mod sommer:
Herreværelset, Seniorklub, familiegudstjenester, konfirmation
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De forskellige aktiviteter gennemgåes.
Det er kun Herreværelset der begynder igen før
sommerferien. Konfirmationerne er d. 20. juni

Kirkens liv jævnfør restriktionerne:
Pinsegudstjenesten, hvordan afvikles
dåb i højmessen, kirkekaffe og nadver,
reception 28.6.

Der indkøbes portionsanrettet lagkage hos bageren til
pinsegudstjenesten.
Kirken skal pyntes til pinsegudstjenesten.
Der påbegyndes nadver ved gudstjenesten.
Ellen er tovholder vedr. reception for organist Per
Hansen, den kan evt. udskydes.

Plan for efterårets aktiviteter (Udkast
sendes inden mødet)
Gudstjenester juli-oktober 2020 (Udkast
sendes inden mødet)

Efterårets aktiviteter planlægges så de kan gennemføres
med eventuelle restriktioner.
Gudstjenester er er planlagt

Skal årets sogneudflugt
aflyses/udsættes?

Sogneudflugten i september aflyses, og erstattes af et
grillarrangement, som afholdes i præstegårdshaven.

Det kommende kirkeblad

Det kommende kirkeblad uddeles den sidste uge i juni.

9. Personale:
Fastholde udbetaling af Heidis faste
løntillæg for påsken hvor hun har været
med til at indspille påskegudstjenester

Det besluttes at fastholde Heidis faste løntillæg for
påsken.

10. Godkendelse af referatet

Referat godkendt

11. Eventuelt

På DAP ligger invitation til økonomimøde hos provsten d.
18. juni kl. 16.00, vi kan desværre ikke deltage på det
tidspunkt. Vi vil foreslå kl. 17.00.

