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Referat fra menighedsrådsmøde den 30-6-2020
Fraværende: Jonna og Heidi

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1. Dagens sang:

Danmark, nu blunder den lyse nat

2. Evaluering af aktiviteter siden

Gudstjenesteafviklingen siden kirken genåbnede.
Det er på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt med
ændringer. Det fungerer som det skal.

sidst:

Årets konfirmationsgudstjeneste 20-6
Det var en velplanlagt dag. Forældrene var med i
planlægningen omkring dagen. En enkelt skal af familiære
årsager konfirmeres den 15/8. Konfirmander og familier
var glade og tilfredse.
3. Præsten:

Præstegårdens terrasse er færdig. Der var en lille
overskridelse af tilbuddet, idet stoplerne blev lidt dyrere
end planlagt.
Flagstangen er ligeledes sat op.
Flag indkøbt til flagstangen.
Det nye kirkeblad kommer indefor de næste par dage.
Ønske for resten af 2020: Kort formesse (=en læsning og 2
salmer, fremfor 2 læsninger og 3 salmer) i højmesse de
søndage hvor der efter en højmesse klokken 10.30 også er
en dåbsgudstjeneste). Dette i forhold til at kunne holde de
påkrævede corona afstande, samt tage højde for antal af
personer i kirken. Præsten ønsker at få denne mulighed for
flexibiltet. Dette stemmer Meninghedsrådet for.

4. Formanden:

Indkøb af automatiske spritdispensere til brug i våbenhus
og v. altergang. Der indkøbes 2 stk.
Menighedsrådsvalg 2020:
Annoncering sker via avisen. Annoncen skal med i avisen
som udkommer den 23/7.
Hvervning af potentielle rådsmedlemmer (Kom gerne
forslag og endnu bedre aftaler om kandidater til valget.)
Program for det orienterende møde onsdag d. 12. august.
Der ligger et standard formular for faste punkter til dette
møde.
Præsten vil forberede lille orientering om arbejdet.
Ellen sørger for kaffe og kage.
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Valgbestyrelsesmøde er den 15/9.
Aftenskole: Ryslinge aftenskole har brug for lokaler
tirsdag formiddage fra 9-12. Dette 6 gange i efteråret og 6
gange om foråret. Menighedsrådet godkender dette. For
udlån vil der blive afkrævet et beløb til rengøring af
lokalerne.
Drøftelse af de generelle vilkår for udlån af sognehuset.
Der arbejdes på udarbejdelse af husvejledning for brug af
sognehuset. Præsten vil komme med forslag til en
husvejledning til næste møde.

5. Økonomi:

Intet

6. Kirkeværge:

Status på 1. sal i præstegården. Der er kommet brev fra
provstiet. Provstiudvalget har godkendt start af
istandsættelse.
Nyt kirketag:Er der noget vi skal være opmærksomme på i
den praktiske hverdag omkring kirken i den kommende
tid. Der er en drøftelse af dette.
Formanden underskriver d.d. ansøgning om iværksættelse
af anlægsarbejdet vedr. udskiftning af tag på kirkeskib og
tårn.
Hvem kan evt kontaktes ved spørgsmål: Arkitekt, Henrik
Siebken fra Vaag arkitekterne er kontaktperson.

7. Kirke- og kirkegårdsudvalg,
Sognegårdsudvalg:
8. Aktiviteter

Familiegudstjenester: Praktisk hjælp? Præsten ønsker at
anden står planlægning, indkøb, forberedelse etc. af
maden. Ellen vil gerne være tovholder for dette.
Første gang er den 24/9.
Organisten Per planlægger afholdelse af ønskekoncert den
4. Oktober kl 16.00. Per Sjøgren er blevet booket. Prisen
er 26000kr. Dette godkendes af Menighedsrådet. Der vil
være tilmelding og lokale har fortrinsret.

9. Personale:

10. Godkendelse af referatet

Referat godkendt og oplæst

11. Eventuelt

Den 31/1 vil der efter gudstjeneste være et lille oplæg fra
Open Doors.
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