
Dagsorden til møde i menighedsrådet
Tirsdag den 17. august 2021 kl. 18.30 i sognehuset (Anna)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Præcisering af aftale vedr. hjælp til formand / nyt menighedsråd i det første år - i
relation til mail fra provst Inge Dalsgaard (Lis P.)

3. Coronanyt (Lis)

4. Økonomi
- Status på Fibernet, mailadresser m.m. (Anna/Randi)
- Indsamlinger i kirken via mobile pay – separat konto (Randi)
- Status på trappe til fyr/elkælder (Uffe)
- Tilbud vedr. kapellet (Uffe)
- Tilbud på diverse malerarbejde – kapel, kirke, graverhus (Uffe)
- Mulighed for leje af kistevogn v. behov (Anna)
- Indkøb af hæve-sænke skrivebord og skrivebordsstol til graverkontorets

fællesrum (Randi)
- Opfølgning vedr. varme i kirken – betjent af flere, indkomne svar? (Anna)
- Bevilling til hjul under klaver – 3.000 kr.? (Lis)
- Præstegården – nødvendige tiltag, fraflytningssyn
- Kvartalsrapport pr. 30/6 2021 (Henning)

o Gennemgang af budget formål pr. 30/6 2021 (Henning)
- Procedure vedr. indberetning af ferie (Henning)

5. Praktiske udfordringer i forbindelse med Søren Ildveds fratræden (Lis)
- Opdateringer på hjemmeside, Facebook, sogn.dk – hvem har adgang/skal have

adgang, og hvem skal opdatere? Brug for hjemmeside-kursus?
- Kirkebladet – deadline 20/8, udkommer uge 37 – indlæg?

6. Aktiviteter
- Lapidarium – status på planer og initiativer (Anna)
- Forskønnelse af præstegårdshaven samt indgangen til konfirmandstuen (Anna)
- Sommerudflugt for MR og ansatte med ledsagere samt frivillige (Ena og Anna)
- Forslag fra Lykke til koncert i kirken til fejring af orglets 10 års fødselsdag (Lis)
- Forslag fra Lykke til koncert v. Thomas Buchreitz og unge messingblæsere fra

musikskolen (Lis)
- Konfirmationer – deltagere fra menighedsrådet? Andet?
- Opstart af voksenkor (Lis)
- Møde med leder af børnekoret Cecilie Sønderskov Hansen (Lis)
- Revidering af forretningsorden (Lis og Randi) – underskrifter

7. Aktuelt – Nyt fra:
- Anna



- Lykke
- Birte
- Jonas
- Laura
- Randi
- Uffe
- Marianne
- Ena
- Katrine
- Lis J.

8. Eventuelt

9. Underskrifter


