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Bilag/indstilling
Orienteringsmødet
Intet
Foreløbig plan:
1. Ansøgninger fra stiftet er stadig ikke kommet.
2. Torsdag den 14. maj kl. 16.00: er der aftalt orienteringsmøde med biskoppen og
provsten
3. Prøveprædikener:
Tirsdag den 26.maj kl. 15.00, 17.00 og
19.00
Onsdag den 27. maj kl. 15.00, 17.00 og
19.00
4. Torsdag den 28. maj kl. 17.15: er der aftalt Indstillingsmøde med provsten
5. Evt. ordination torsdag den 25. juni.
Ansættelse 15. august med indsættelse søndag
den 23. august kl. 10.00.

3.2

Ediths afsked

Afskedsgudstjenesten den 17. maj er ikke realistisk
Det er vigtigt for Edith, at der bliver tale om en
gudstjeneste (ikke flere hold), samt mulighed for
at samle menigheden bagefter.
Hvis det er muligt i juni måned er den 28. juni et
bud under forudsætning af, at det er muligt at
holde en fælles gudstjeneste og efterfølgende reception.
Hvis juni ikke er mulig under de forudsætninger,
så må vi vente til efter sommerferien. Den 9. august er en mulighed.

3.3

Orienteringsmøde

Indtil videre flyttet til 9. juni
Planlægges på næste møde.

4.
4.1

Sager til Godkendelse
Godkendelse af årsregnskab 2019

Årsregnskabet for 2019 blev gennmgået og forklaret. Regnskabet udviser et overskud på godt
kr. 83.000 og menighedsrådet har herved igen
skabt balence i de frie midler, som lovet vedregnskabsaflæggelsen for for 2018 bev negativemed kr. 81.000.

4.2

Godkendelse af budgetbidrag

4.3

Godkendelse af Kvartalrapport

4.4

Behandling af provsten og Ediths breve

Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 59578316, Regnskab 2019,
Afleveret d. 31-03-2020 12:29 blev herefter
godkendt
Menighedsrådet beslutter fortsat at have kirkekassens midler anbragt i Arbejdernes landsbank.Budgetbidrag 2021 blev gennemgået og er klar
til at blive afleveret når provstiudvalget udmelder
driftrammen. Det er en forudsætning for bidraget, at driftrammen ikke bliver mindre en i indværende år.
Der er proriteret flere midler til bla. dåbsgaver og
til kirkelig undervisning af konfirmander og minikonfirmander .
Der er oprettet et nyt formål og afsat midler til
visionsarbejdets nye aktiviteter (15.000)
Kvartalsrapporten for første kvartal blev gennemgået og godkendt
Provsten og Ediths breve
1. Hvor mange vil vi have til en bisættelse?
Det besluttes, at der må max være 45 i kirken.
Der bruges salmeark i stedet for salmebøger.
Kirketjeneren markerer de stole der må siddes
på, hvis folk ikke holder den nødvendige afstand.
Ved dåb og vielser max 10 i kirken udover personale.
Der må være 2 korister ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Så længe der er afstandskrav i Danmark mener
menighedsrådet ikke det er forsvarligt at der er
mere end 2 korister ved orgelet.
Langagerskolen konfirmeres d. 21. juni og de andre skoler konfirmeres til august.

4.5

Eventuelt indkøb af lydudstyr til virtuelle
gudstjenester.

5.

Udvalg og Funktionspersoner
Kirkeværge

5.1

kontaktperson

Tilbud fra Sicom på trådløs overførsel af signal til
lydanlægget blev gennemgået:Tilbuddet dækker
også kabling fra de 2 mikrofoner til lydanlægget
så orgelspil kan optages. Der opsættes tilslutningsdåse ved lydanlægget og ved mødelokalet i
kælderen og og sender og udstyr kan flyttes mellem de 2 anlæg.
Det besluttes at vi venter med at købe, til vi ser
hvordan behovet er efter Corona.
Renovering af loftet i konfirmandlokalerne er i
gang.
Renoveringen af præstebolig påbegyndes, der
indhentes tilbud på køkkenet.
Tilbud indhentet på maling af træværket og renovering af gavle på Selmersvej. Kirkeværgen kigger nærmere på tilbudene, men vi gør ikke noget
nu.
Orgelrensning begynder i uge 20 og vi låner et
lille reserveorgel.
Tilbud på skydedør mellem de to konfirmandlokaler.
Asger har fået bevilget nyt brillestel til sin
skærmbrille.

5.2

Kasserer

5.3

Personalerep.

5.4

Udvalg

5.5

Nyt fra præster

6.

Indkomne skrivelser

7.

Næste møde

8.

Eventuelt

9.

Eventuelt lukket møde

Intet nyt
Forslag om mulighed for at følge mere med i
hvilke regninger der betales. CT undersøger om
der evt. kan genereres rapporter fra regnskabssystemet.
Personalet forsøger at tilpasse sig den nye hverdag. Vi afholder virtuelt personalemøde en gang
om ugen.
Mona har opdateret hjemmesiden og menighedsrådet opfordres til at kigge på den.
Kirkeblad. Kirkebladet udskydes.
Det besluttes at lave en husstandsomdelt hilsen
til sognet. Jan laver aftale med håndbolddrengene.
Visionsudvalget mangler barselsvikar. Jan rømer
er valgt. Der indkaldes snart til møde.
Hanne Ø. tager fat i Viby ifht. Aftenhøjskole.
Edith er raskmeldt pr. 1. maj og Emmys vikariat
slutter.
Der afholdes live-andagter musik mm på Facebook og hjemmeside. Ros til personalet for deres
engagement og velvillighed i nye tiltag.
Langagerskolens konfirmandundervisning er begyndt igen på ændrede vilkår.
Vi udvider samarbejdet med Bøgeskovgård Aktivitetscenter.
Forespørgsel om udlån af lokaler.
Brev fra provsten om igangsættelse af renovering
af Karensmindevej.
Orienteringsmødet flyttet til 9. juni
Øvrige skrivelser kan findes på DAPpen.
Betaling ved arrangementer
Debatoplæg ved Rebecca og Hanne G.
Vi uddeler gratis hveder på kirkepladsen på torsdag.
Poul takker for opmærksomhed til fødselsdag.

