Dagsorden/referat:

Menighedsrådsøde i Præstegården tirsdag d. 04/05-2021.
Kl. 16.30-18.30.
Deltagere:
Anne Sørensen, Jørgen Døssing Jepsen, Marianne Krogh, Joan Brok Kattrup, Majbritt Landbo, Åge Sørensen,
Jens-Martin Grove, Lone Buhl Pedersen, Peter Hansen Tast, Peder Teglgaard.
Afbud: Ingen
Sagsfremstilling.
Punkt 0.

Punkt 1.

Gennemgang af budget 2022, men mulighed for
tilretninger.
Bilag.
Pernille Teilmann Brodersen:

Punkt 2.

Kvartalsrapport 1 kvartal.
Bilag.

Beslutning.
Godkendelse af dagsorden.
Referent: Majbritt
Gennemgang af Budget 2022
Ved Pernille Brodersen.
Foreløbig 22 Budget godkendt
med undtagelse af forbrug af
frie midler 90.000 kr., således
der afleveres et budget med et
underskud på 12.000 kr.
Gennemgang kvartalsrapport ved
Pernille Brodersen.

Marianne.
Punkt 3.

Orientering af arkitekt oplæg til udvidelse af
graverbygningen.
Bilag.

Orientering efter arkitekt besøg
og vi søger forsat af puljen.

Jens-Martin:
Punkt 4.

Nyt fra Sognepræsterne.
Lone Buhl:
Peter Tast.

Punkt 5.

Nyt fra kontaktperson:
Jørgen:

Lone Junior konfirmander over 2
dage uden overnatninger pga.
covid-19.
Positivt tilbage meldinger
omkring kirkegården, og b.la.
pluk selv blomster.
Mande gruppen starter snart op.
Kommet i gang med processen
omkring ansættelse af ny
kordegn. Nu tænkes 3 sogne
som evt. kan slås samme. Det
kan på den måde blive til en fuld
tidstilling for en fælles kordegn.

Kontaktperson møde med andre
sogne.
Kirkesanger søger om en ny sort
Jakke til at bære til begravelser.
Beløb på kr. 2.500,00 kr.
Der indkaldes til MUS samtaler i
Maj måned.

Punkt 6.

Nyt fra kirkeværgen:
Åge:

Punkt 7.

Nyt fra aktivitetsudvalg:
Anne:

Punkt 8.

Nyt fra kirkegårdsleder:
Peder Teglgaard:

Punkt 9.

Nyt fra formanden:
Jens-Martin:
Andet i sidste øjeblik:

Mødes den 5. maj med en energi
konsulent. Referat til næste
møde den 8. juni.
Fået godkendt at arkitekt kan op
starte med projekt beskrivelsen i
forhold til Varmepumpen.
Vi arbejder stadig på indkøb af
nye højskolesangbøger, og vi
søger i første omgang midler til
sangbøgerne fra projektpuljen.
Personale og menighedsrådets
udflugt bliver den 2.10. fra 1021.30.
Kirkekoncert den 12. december
kl. 16.00 med Grundtonetrio.
Der er desværre sygdom i de
fleste hække på Kirkegården, Så
vi skal overveje hvad gør vi i
fremtiden? Kan det evt. søges
tilskud eller andet?
Problem med højtaler i Kirken,
firmaet har efterset og nu virker
det igen, dog ingen garanti hvor
længe det virker igen. Der skal
overvejes hvad kunne løsningen
være, evt. andet system.
Kontakt fra Provsten omkring et
beløb fra tidligere projekt
omkring flygtninge. Kunne det
være noget, Jens Martin vender
tilbage.
Spørgsmål omkring Urne
nedsættelse, Kan Urne
nedsættes lørdag. Der er tidlig
aftalt at det foregår hverdage
inden for normal arbejdstid. Kun
lørdage hvis der i forvejen er
kirkelige handlinger.

Punkt 10.
Punkt 11.

Punkt 12.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
09.03.2021.
Næste møde:
08.06.2021.
Vært Jens-Martin.
Eventuelt:
Fælles indkøbsforening

Den aftale er stadig gældende,
og altid igennem kirkegårdsleder.
godkendt
Afbud Majbritt

Jens Martin Grove bringer det op
i systemet omkring en fælles
indkøbsforening B.la. sangbøger
arbejdstøj osv.
Kan vi evt. kikke på nye Kertelys
på batteri?

Afslutning:
Gennemgang af referat, underskrift.

Underskrifter:

Anne Sørensen.
Jens-Martin Grove.

Majbritt Landbo.
Marianne Krogh.

Åge Sørensen.
Jørgen Døssing Jepsen.

Joan Brok Kattrup.

Peter Tast.
Lone Buhl.

