Referat fra
Menighedsrådsmøde
Den 22-1-2020 kl. 19.00
i konfirmandlokalet.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Siden sidst.
Hele sognets julefest blev en succes med 300 tilmeldte
Nytårskur der var vi omkring 25 i Præstegården og ca. 30 til gudstjenesten
Nyt møde med Provsten d. 26. februar til vore MR. Møde
4. Nyt fra kassere.
Kassebeholdning: 372.750kr
5. Nyt fra sognepræsten.
Kontakt til Torben vedr. Syng Nyt aften – hvad gør vi? Gina kontakter
Torben og hører ham efter om det kan flyttes kl. 17.00, så kan vi få spisning
omkring kl. 18 og så kan folk følges.
6. Nyt fra kirkeværge.
Intet nyt
7. Nyt kirkegårds – præstegårdsudvalg.
a. Indkøb af duge – tages op på næste møde
b. Automatisk ringning bliver sat i gang indenfor kort tid. Det tager 2
måneder at lave ca. Vi kontakter ringerlauget når først det er kommet
op at køre, så vi får afklaret, om det skal køre videre.
c. Afslag vedr. vores ansøgning om udviklingsplan af kirkegården.
d. Kirkegårdsfolder, der skal skrives om urnegravsteder og
Kombigravsteder(Kiste og urne).

e. Kirken skal kalkes inden 2. søndag i maj. Jørgen kontakter Niels
Houlborg – Vestjysk kirkekalk.
f. Læhegn ved lapidariet – uge 8, der kommer Brd. Olsen og fjerner det.
g. Sortering af gravsten i lapidariet – de dårlige skal knuses, så det skal
der gøres opmærksom på, så det ikke kommer bag på folk. Det skal
bringes i kirkebladet og på hjemmesiden, at vi påtænker os at knuse
gravsten i lapidariet.
h. Lyd i kirken virker igen.
8. Nyt fra kontaktpersonen.
Ny gravermedhjælper er Maibritt Høj
Annette har 8 frilørdage
Erik kontakter Stiftet vedr. Flydende fridag til organist
Menighedsrådsvalg 12. maj skal menighedsmøde og orienteringsmøde,
valgforsamlingsmøde d. 15. september.
9. Nyt fra graveren.
Maibritt skal med Annette på søndag til gudstjeneste. Det går godt og
Annette vil sætte Maibritt ind i procedurerne.
Annette har lovet at stå til rådighed i 2 lørdage, og vil gerne vide, om det
er til kl.9 om morgenen – det er MR enige om at det er det.
Varmeskabe skal sættes til
Rådighedstillægget for Annette skal tjekkes igennem samt lønseddel.
D. 4. februar – Erik kommer og byder velkommen.
Kan der komme lys på kirken.
10.Nyt fra medarbejder repræsentant.
MR skal huske at få budt velkommen til nye medarbejdere.
11.Datoer for MR-møder resten af året og sognetur.
Februar d. 26. kl. 19.00
Marts d. 26. kl. 19.00
April d. 23. kl. 19.00
Orienteringsmøde d. 12. maj kl. 19.00
Maj d. 28. kl.19.00
Sognetur d. 10. Juni
Juni d. 25. kl.19.00

August d. 27. kl.19.00
Valgforsamlingsmøde til menighedsrådet d. 15. september kl. 19.00
September d. 24. kl. 19.00
Oktober d. 22. kl. 19.00
November d. 26. kl. 19.00
12.Praktiske opgaver.
d. 2. februar kirkekaffe til Lysgudstjeneste- Kaffe og kage Erik sørger for
begge dele.
Fastelavn – Jørgen, Allan og Erik hjælper til kl. 09.
13. Evt.
Mødet slut kl. 22.32

