Menighedsrådsmøde.
Den 25-6-2020 kl. 19.00
i konfirmandlokalet.
Alle fremmødt.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrivning.
Godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Siden sidst v. formanden.
Mulighed for at udgive fælles blad for alle foreninger i Ejsing sogn – kan udkomme
hvert kvartal. Udgifter for hvert blad ca. 5.000 kr. Godkendes. Første blad udkommer
fra september 2020.
Der blev givet en orientering om den ansøger, der er indstillet til
sognepræsteembedet. Vedkommende udnævnes pr. 15. september. Der bliver
ordination i Viborg Domkirke den 16. august kl. 16.30 og indsættelse i Ejsing kirke
den 20. september kl. 14.00. Der arrangeres buskørsel til ordinationen.
4. Nyt fra kasserer.
Indestående i banken: 467.050,05 kr.
Budget 2021: Der blev givet en orientering.
5. Nyt fra sognepræsten.
a. Forespørgsel fra Torben Kjær om adventskoncert v. Calluna-koret.
Torben Kjær anmodes om at arrangere koncerten – evt. i samråd med
Vinderup – pris 7.500 kr. inkl. annoncering.
Strandgudstjeneste den 12. juli: vi afventer evt. udvidelse af deltagerantal,
inden der tages stilling til afholdelse dér eller i kirken.
Erik forespørger, om der holdes gudstjeneste i forbindelse med sportsfesten.
Gudstjenesten den 16. august kl. 19.30 flyttes til 30. august kl. 19.30 pga.
ordination.
6. Nyt fra kirkeværge.
a. Tilbud fra håndværker til istandsættelse af præstegården.

Der er kommet rapport fra Teknologisk Institut med anvisning af, hvad der skal
ordnes i præstegården. Struer Industriservice fjerner gulvet i køkkenet samt
støvsugning af loftsrummet.
2 malertilbud: Per Hansen får ordren med overslag på 80.000 kr.
Rengøring: Tilbud på 2.500 – 4.000 kr.
Murerarbejde: Er delvis ordnet.
Elarbejde: Overslag fra Vinderup El 19.000 kr. ekskl. moms
Tømrerarbejde: Overslag fra Ejsing Tømrer- og Snedkerforretning 20.075 kr.
inkl. moms.
b. Kirkekalkning: 52.900 kr. inkl. algebehandling.
Der er lagt en gæstebog i våbenhuset til brug for besøgende.
7. Nyt fra kirkegårds – præstegårdsudvalg.
a. Nytænkning på kirkegården.
Studietur til Holstebro kirkegårde (Viborgvej) med god inspiration til fornyelse.
Det drøftes med provsten, hvordan man kommer videre med flere urnegravsteder
samt etablering af kombigravsteder.
8. Nyt fra kontaktpersonen.
a. Godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Sahl og Ejsing vedr. gravermedhjælper.
Stillingens indhold og omfang gendrøftes med henblik på opsigelse af
samarbejdsaftalen.
Solskærm til organisten indkøbes af Allan.
9. Nyt fra graveren.
God studietur til Holstebro med nyttig inspiration.
Ukrudt bag lapidariet fjernes med buskrydder af formanden.
Automatisk klokkeringning er blevet etableret.
10. Nyt fra medarbejderrepræsentant.
Intet.
11. Praktiske opgaver.
Kirkebladsuddelerne inviteres til påskønnelse for deres indsats den 25. aug. kl. 19.00.
12. Evt.
Graveren fremviste en folder vedr. gravstedsmuligheder.
Mødet slut kl. 21.35

