Referat af Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 12. Maj 2020 kl. 19.00 (Lukket møde grundet Corona)
Tilstede: Jens Jørgensen (JJ). Andreas Nielsen (AN), Arne Møller (AM): Andreas Nielsen (AN); Hans Krüger (HK); Erik
Clausen (EC); Bent Oluf Damm (BOD); Solveig M. Gehrt. (SMG)
Birte Møller indkaldt til pkt. 6, og deltog i lighed med medarbejderrepræsentant SMG i øvrige punkter bortset fra pkt.6,4 .
Lars Birkmose (LB) deltog delvis på skype.

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden. Udvalgte punkter blev behandlet.
Godkendelse og underskrift af protokollat fra 20. Febr. 2020. Var allerede Underskrevet på mødet.
Meddelelser: Info om status i forbindelse med aktuel status i kirkelukninger. Vi ved ikke meget.
Igangværende arbejder:
1. Renovering af kapellet: Ikke drøftet.
2. Nyt kors til kapellet. Ikke drøftet.
3. Tolkerum. Ikke drøftet.
4. Hække på kirkegården . Ikke drøftet.
5. Vedtægter på kirkegården. Udsat.
6. Kalkning af kirkegård:. Ikke drøftet.
7. Container til kirkegården. Ikke drøftet.
8. For projekt, dræn omkring kirken. Ansøgning fremsendes.
9. Kalkning af kirken. Ikke drøftet.
10. Hejs til kirkegården. Ikke drøftet.

5. 1. Økonomi: Budget 2021. Vi budgetterer igen med multimaskine til kirkegården. KM Pc. til
Birte. Evt. knæfald til alter.; Vinduer i graverhus-kontor. (HK finder pris). Internet i kirken ?.
Er der flere ting tages de frem senere. 2022: evt. Fjernvarme præstebolig. Infotavle ved
kirkelåge nævnt. Er budgetteret.
2. Andreas økonomi: Kvartalsrapport. (AN) AN gennemgik rapporten. Drøftelse
6 Sogn og kirke:
1. Kommende aktiviteter.
2. Næste menighedsrådsmøde. Budgetmøde 25/5 .
3. Frivillighedsfest 20. marts. (Måtte desværre aflyses på grund af Corona)
4. Medarbejderstatus. Der er modtaget opsigelse fra graver/kirketjener Lars Petersen.
Drøftelse.
5. Genåbning af kirken og aktiviteter ved kirken. Længere drøftelse. Vi afventer
retningslinjer for genåbning. MR forespurgte om muligheden for fortsat transmittering af
Gudstjenester som har givet god respons.
6. Birte Møller fortæller om sit arbejde. BM blev ansat ¼-2016. til 13 timer.
Stillingen har udviklet/Ændret sig meget. Birte gav udtryk for glæde over arbejdet.
MR udtrykte gensidig stor glæde og tilfredshed med Birtes indsats der har sat spor i
mange af vore aktiviteter. MR vil senere drøfte stillingens omfang og indhold, og
eventuelle justeringer som konsekvens af stillingens nuværende indhold og omfang..
6. Evt.: xxxxxxxx

Ref: Bent O. Damm

