Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 23. Juni 2020 kl. 18.30
Afbud: Birthe og Maj-Britt

1.
Mødes på Graverkontoret og går sammen til kirkegårdens
Lapidarium: Besigtiget gravstenene som skal sikres. Lægges ned skråt op ad
deres sokler. Udføres af Anna og Jonas.
2.
Godkendelse af dagsorden
godkendt
3.

Økonomi
- Orientering fra Økonomimødet i Provstiet: orienteret.
Konsulent skal bese kapellets tag og fugning samt “fjernvarmekælderen” og kirketaget. Herefter lægges en plan ifht renoveringen.
Ang. problemet med de mange larmende og svinende råger omkring kirken.
Der videregives erfaringer og priser fra graveren i Nr.Lyndelse.
Laura kontakter formanden for borgerforeningen, ifht evt at være fælles om
nedtagning af reder og styning af træer (da der også er reder omkring
Bakkelunden)

- 5%-midler søgt vedr. manglende husleje og varme i præstegården:
Orienteret. Henning B. Er igang med dette.

- Ejendomsskat vedr. sognehuset: overføres til næste møde. Lis følger op på
dette.

- Maskiner

Evt udskiftning af multi-riven, da den ikke lever op til forventningerne. Der
indhentes tilbud på en anden type maskine som kan det samme, samt tilbud
på en græsopsamler.
4.

Aktiviteter
- Videre forløb mht. ansættelse af ny præst:
Vi hører nærmere på DAP’en når information må videregives til personalet og
menigheden. (overføres til næste møde)

- Fastansættelse af mødedatoer for 2. halvår 2020:

Tirsdag d. 11. august kl 19.00 (+ Henning B) (Laura)
Tirsdag d. 8. september kl 19.00 (Anna)
Tirsdag d. 6. oktober kl 19.00 (Allan)
Tirsdag d. 10.november kl 19.00 (+ Henning B.)(Maj-Britt)
Tirsdag d. 8. december (?)(Ny præst)
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- 19.august kl 19: orienteringsmøde til MR-valg
Sted: Graverhuset.
Kandidater?: drøftet.

- konfirmationer d. 29. og 30.august 2020

Mattias indkalder til personalemøde d. 1., 2. eller 3. juli 2020.
Mattias skriver til konfirmandernes familier ang. konfirmationstider,
retningslinjer og oplysning ang antal pårørende pr. konfirmand og hvordan
alle skal forholde sig til dagenes handlinger.

- 2. september kl 19: budgetsamråd Sdr. Nærå
Allan, Lis, Maj-Britt og Henning B. deltager.

- Lørdag d. 12. september kl 14.00 i Kirken: Koncertforedrag ang. Matador,
Koordineres med Lykke.
(Der står lørdag d. 14.september i kirkebladet, dette er selvfølgelig en fejl.)
(antal tilhørere tages op til personalemødet)

- 15. september: Menighedsrådsvalg

Hvordan?:
Konstituering af nyt menighedsråd foreslås tirsdag d. 24. november
2020
(begge ting tages op til mødet i august. )

5.

Aktuelt

Nyt fra Maj-britt
Intet
Nyt fra Lis
Opfordring til at menighedsrådets udflugt droppes i år.
Menighedsrådet er enigt.
Nyt fra Allan
Udbyttefrikort fra aktieindkomst. Procedure modtaget. Evt kan det foregå
online. Allan er på sagen.
Nyt fra Anna/Jonas
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Meldt sig til et 2-dags kursus. 250,Anna kontakter Falck ang. førstehjælpskursus for personale
Ny praktikant starter på fredag.
Anmodning om vi ved særskilt møde kan gennemgå Kirkegårdsvedtægterne.
(sættes som punkt på et fremtidigt møde)
Nyt fra Mattias
Ang. siddeinddelingen i kirken: Mattias indhenter info ang. gæster til de
kirkelige handlinger og finde ud af fra gang til gang, ifht de nye retningslinjer
fra Kirkeministeriet, hvordan opgaven løses og folk kan placeres i kirken.
Afslutter konfirmandundervisning 24.juni. Mattias mødes med
konfirmanderne i august og øver.
Mattias vil rådføre sig ifht hvornår der er indskrivning af konfirmanter til
konfirmation 2021. (evt. søndag d 23.august?)
Nyt fra Henning P
Nyt fra Laura
Intet nyt
Nyt fra Birthe
Intet nyt
Nyt generelt
5.

Eventuelt
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6.

Underskrifter
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