Dagsorden + referat vedr. møde i Østbirk Menighedsråd Tirsdag d. 15.12.2020 kl. 17.30 – 20.30
Sted: Østbirk præstegård

Menighedsrådsmøde i præstegården tirsdag d. 15.12.2020. kl.
17.30-20.30 KONSTITUERENDE MØDE
Deltagere:
Anne Sørensen, Jørgen Døssing Jepsen, Marianne Krogh, Joan Brok Kattrup, Jens-Martin Grove; Majbritt Landbo, Åge
Sørensen; Lone Buhl; Pedersen; Peter Hansen Tast; Peder Teglgaard;

Madbestilling og vært: Anne Sørensen.
LVS dækker bord til mødet og sørger for drikkevarer. Der dækkes i det store mødelokale, både til møde og spisning!
(10 personer)!
Protokol bedes fremlagt!

Mødetid d. 15.12.20 i Præstegården kl.17.30 til 20.30

Sagsfremstilling
Punkt 0

Beslutning

Valg af sang, omdeles på papir. Anne
Sørensen
Godkendelse af dagsorden
Referent: Majbritt Landbo

Punkt 1

Nyt fra Sognepræsterne:
Lone Buhl:
(O) Er Jim Lyngvild plakater modtaget
(O) Evt. oprettelse af kvindegruppe
overlades til nyt MR!
Corona orienteering
Julen 2020
Peter Tast:

Gudtjenesterne forsætter som hidtil.

Plakater modtages uden beregning, dog er de
desværre ikke modtaget, der rykkes ikke yderligere.
Står pt. Stille pga. Covid-19
Alt Kultur er pt. Stoppet, kan dog godt få tilladelse til
koncert, men har valgt at aflyse.
Juleaften må der være 95 personer, og der holdes den
rigtige afstand, der udleveres 95 poser med sange,
småkager osv.
Der er udsendt omkring alle gudtjenester forsætter,
indtil situationen ændres.
Der er lavet Julekurve, 21 familier har søgt, og alle vil
modtage i år, alle kurve af foreninger og private
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Punkt 2

Nyt fra kontaktperson
Ansættelse af ny kordegn/præstesekretær. Jeg deler det op i tre
underpunkter:
- afvikling af Lindas ansættelse, herunder afskedsreception
- diskussion i MR: Hvilke ønsker har vi i forhold til den kommende kordegn?
- ansættelsesproceduren, herunder etablering af ansættelsesudvalg

Linda holder den 30.september pga. efterløn.
Der holdes afskedsrep. den 7. oktober.
Det kunne være et ønske at ved ny ansættelse, at der ansættes en fuldtidsmedarbejder.
Eller opnå flere timer ved evt. at dele med andre sogne. Kunne der ansættes nuværende
medarbejder, så dog skal have en kordegn uddannelse. Jørgen går videre med dette, og vender
tilbage.
Der blev valgt et Ansættelsesudvalg, bestående af Jørgen, Jens Martin, Marianne, Majbritt.
Jørgen går i gang med Personale Mus-samtaler efter nytår.
Punkt 3
Punkt 4

Andet:

Punkt 5

Økonomi: Orientering vedr. pkt. i
regnskab som gav anledning til
spørgsmål. MK

Marianne og Anne er i gang med at kikke på budget
og regnskab, de har sendt en forspørgelse til Birgitte
søhoel.
Der skal afsættes et beløb til nye hække, er der evt.
puljer der kan søges?
Efter nytår undersøges om der kan søges af puljen til
skift hække pga. smitte i hække.

Punkt 6

Aktivitetsudvalget:

Intet pga. Covid-19 Anne indkalder i det nye år.

Punkt 7

Godkendelse af referat fra sidste møde
24.11.2020

Punkt 8

Nyt fra formanden:
Husk kalenderen planlægning af det
kommende års møder + samt
påsætninger af værter til møderne.

Anne og Jens Martin kikker på dato for møderne og
vender tilbage til næste møde, forsætter med tirsdag
kl. 17.00
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Orientering om kursusdag for nye og
gamle medlemmer af menighedsrådet.
23.01.2021.
Tilmelding senest 12.01.2021

Alle kan deltage både” nye og gamle” fra
Menighedsrådet, der er mulighed for at tilmelde sig i
aften, og Marianne melder deltager i morgen.

Andet, i sidste øjeblik!

Punkt 9
Intet.

Punkt 10

Punkt 11

Eventuelt:

Provsti har udmeldt takster for årligt honorar
Formand 2000 kr. pr. medlem af valgt af
menighedsrådet
Kontaktperson 2000 kr. pr. medlem valgt af
menighedsrådet
Kasserer minimum 5000,00 kr.
Kirkeværge 5000 kr. pr. Kirke.
Vandkunsten på Østbirk Kirkegård er blevet brugt til
Julekort i år.
Afslutning:

Afslutning:
Gennemgang af referat, underskrift
Valg af sang: Anne Sørensen.

Mødet hævet kl.__________________________

Redigeret/tilrettet den: ______________________________________/P.E.

Side 3 af 4

Dagsorden + referat vedr. møde i Østbirk Menighedsråd Tirsdag d. 15.12.2020 kl. 17.30 – 20.30
Sted: Østbirk præstegård

Underskrifter:

Marianne Krogh

Jørgen Døssing Jepsen

Anne Sørensen

Jens-Martin Grove

Joan Brok Kattrup

Majbritt Landbo

Åge Sørensen

Arkiv:
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