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Beslutningsreferat af menighedsrådsmøde nr.

Poul S. Ankersen
x
Grethe S. Egelund
x
Jan Rømer
x
Rebecca H. Andersen
x
Frank Grønne
x
Christian Tuemand
x
Maja Søgaard Blokager
x
Hanne Grønne
x
Mette Bruus
x
Yrsa Skjødt Høj
x
Lykkelisa Garding
x
Simen Persoons
x
Mødeleder: Rebecca
Dagsorden:
0
Indledning
Bilag/indstilling
1.
Godkendelse af dagsorden
Intet
2.
Opfølgning af referat fra sidste møde
Intet
3.
Sager til debat
3.1
Arrangementer siden sidst
Aftensang 13 gange
Leg på plænen 4 gange
Minikonfirmander Langagerskolen
21. juni: Konfirmation Langagerskolen
Walk and Talk 2 gange
9. august: Afskedsgudstjeneste med reception
Strikkeri, legestue og opstart af 2 hold babysalmesang
3.2
Arrangementer inden næste møde
15. og 16. august: Konfirmationer
18. august: Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
23. august: Indsættelsesgudstjeneste med reception
26. august: Spaghettigudstjeneste
27. august: Konfirmandforældremøde
1. september: Opstart minikonfirmander 3. kl.
2. september: Opstart konfirmander
10. september: Kulturdage: ”H.C. Andersen” ved
Lisbeth Weitemeyer
15. september: Valgforsamling
20. september: Høstgudstjeneste, høstfrokost og
studietur
24. september: Kulturdage: ”Dan Turell” ved
Henrik Oest
Strikkeri, legestue og babysalmesang
4.
Sager til Godkendelse
4.1
Orienteringsmøde 18.08.2020
Dagsordenen for orienteringsmøde:
1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende
menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og
debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt
det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling
og valgforsamling, og orientering om muligheden
for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal
vælges til menighedsrådet.

4.2

Valgforsamling 15.09.2020

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere
på valgforsamlingen i september.
Bogi anretter kolde vand, kaffe og indpakket chokolade.
Dagsorden for valgforsamlingen:
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver
menighedsrådets opgaver, kompetencer
og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved
valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af
afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet
af valgforsamlingen samt om muligheden
for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.
Bogi anretter kolde vand, kaffe og indpakket chokolade.
Samme stole og bordopstilling som til afskedsgudstjenesten.
Yrsa kontakter Mums
Maja, Rebecca, Tuemand og Bogi holder planlægningsmøde og skriver ud.
Vi laver 3-4 borde med drikkevarer og håndsprit.
Tuemand, Frank, Rebecca og evt. Maja deltager.

4.3

Præsteindsættelse 23.08.2020

4.4

Budgetsamråd i Holme Sognegård 02.09.2020

4.5

Nyt Logo

4.6
4.7

Godkendelse af kvartalsrapport
Kunstudstillinger

4.8

Studietur og høstfrokost

5.

Udvalg og Funktionspersoner
Kirkeværge

5.1

kontaktperson

Præsteboligen K31 er næsten færdigrenoveret.
Der mangler lidt i kældrern.
Køkkenet i mødesalen er næsten færdig, der
mangler branddøre og lidt småting.
Der er indhentet tilbud på cykelskur til præsteboligen S7
Intet

5.2

Kasserer

Intet

5.3

Personalerep.

Informerer om personalets coronatiltag

5.4

Udvalg

Kirkebladet er næsten klar til tryk

Det besluttes at vi arbejder videre med det nederste logo på udkastet. Mona kontakter grafiker,
der kan tegne det med de rigtige mål og med
dybde.
Kvartalsrapport godkendt
Det besluttes at vi nedsætter et kunstudvalg.
Yrsa, Mona og en af præsterne.
Menighedsrådet er positive for kunstudstillinger.
Høstfrokost og studieturen aflyses p.g.a. Corona

5.5

Nyt fra præster

6.

Indkomne skrivelser

7.

Næste møde 24. sep.

8.

Eventuelt

9.

Eventuelt lukket møde

Der bliver lavet børnekufferter i stedet for tegnemapper til højmeserne
Bøgeskovhus har aflyst gudstjenester i foreløbigt
14 dage pga Corona.
Diskussion om ny eller gammel Fadervor. Kommer på dagsordenen på et senere tidspunkt.
Der er bestilt nye bøger til brudepar og børnebibler til dåbsbørn.
Messehagelerne er for store til Maja. Tuemand
tager kontakt til Elin Stefansdòttir, for at høre om
mulighederne og pris for en ny hvid messehagel.
Kirkeværgen får lavet en skammel til prædikestolen.
Skrivelser om valg og Corona
Kirken i byen har udgivet en bog, kan fåes af Rebecca.
Maja, Hanne og Rebecca kommer med forslag til
debatpunkter.
Kirkesyn kl.17.30, Bogi deltager
Kollekter
Udlejning af lokaler under Corona: Bogi skal opmåle terressestuen og finder et deltagerantal efter gældende regler.
SSG kommer torsdag og kigger på gulvet i køkkenet.
Vi skal være opmærksomme på om træet i kirken
ser støvet og beskidt ud og hvornår det skal rengøres.
Vi skal være opmærksom på, om det gør en forskel at vinduerne inde i kirken bliver pudset. Simen tager en snak med Bogi.
Tak til formanden for en stor indsats i forbindelse
med renovering af køkken og præstebolig.

