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Der er afbud fra Peter Tast og Aksel Damgaard.
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Punkt 7

Punkt 8

Punkt 9

Gennemgang og underskrift af referat fra det menighedsrådsmødet d. 22.04.2021:
Referatet blev underskrevet af menighedsrådets medlemmer.
Gennemgang og underskrift af 1. kvartals budgetrapport for Yding Kirkekasse og
Præstegårdskassen:
1.kvartals budgetrapport for Yding Kirkekasse er underskrevet af formand og kasserer.
Gennemgang og godkendelse af budgetudkast for 2022:
Menighedsrådet gennemgik og godkendte budgetudkast for 2022. Der er ingen ændringer til
målsætning og visioner.
Anlægsønsker for perioden 2022 – 2026:
Menighedsrådet ønsker, at der i anlægsbudgettet for 2023 bliver tilføjet: tårnur. Vi arbejder så
efterflg. med at få lavet et projekt med økonomi og udseende, godkendelser fra stifter osv., så det
kan igangsættes i 2023. I 2022 og 2021 har vi ikke nogen ønsker, men vi arbejder med de 2 ting, som
er godkendt i 2020 nemlig Præstetavle og glasudsmykning i tårnrummet. De sidste ting er godkendt
af Provstiet med hensyn til finansiering.
Gennemgang og godkendelse af budgetudkast fra Præstegårdskassen for 2022:
Der er et foreløbigt ligningsbeløb på kr. 484.561,Der er ikke fremsendt et budgetudkast fra Østbirk Menighedsråd endnu, derfor udsættes punktet til
senere.
Nyt fra formanden:
- Menighedsrådet afholder Kirke- og Kirkegårdssyn tirsdag, d. 11. maj kl. 16.30.
Vi har haft en del reparationsarbejder på kloak under mandskabsbygning. Arbejdet er ikke afsluttet,
idet der skal laves en TV inspektion af kloak systemet.
- Vedr. udbedring og omsætning af syd- og østdiget omkring kirkegården:
Der har været foretaget udbedringer, men vi mangler en rapport fra arkitekt Hans Lund om
arbejdets udførelse og kvalitet er iorden.
Menighedsrådet beslutter, at regnskabsføreren autoriseres til at give adgang til IT systemer
og personoplysninger.
- Jan Hougaard orienterede om de forskellige ting fra budgetsamrådet, afholdt d. 5. maj
omkring arbejdsmiljø, finansiering af rådgivning, projektpuljer m.v.
Nyt fra Kirkeværgen:
Menighedsrådet har fået godkendt ansøgning om kr. 9.800,- til udskiftning af Kirkekerter til LED lys
og på mandag, d. 10. maj bliver Prædikestolen renoveret.
Nyt fra sognepræsterne:
Der er lagt et flot program til sangaftner, startende d. 15. juni i Yding Kirke fra kl. 17-18 henover
sommeren i Østbirk, Hansted og Yding. Vi slutter d. 3. aug. I Yding med sangaften fra kl. 17-18.
Aftnerne blev nærmere planlagt.
De øvrige aktiviteter i kirken blev også drøftet planlægningen af. Der er lavet annonce.
Fællesgudstjenesten på Ejer Baunehøj er aftalt til d. 30. maj.
Der afholdes Kirkegårdsvandring i Yding torsdag, d. 1. juli fra kl. 17-18.
Aktivitetskalenderen:
De øvrige punkter blev gennemgået.
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Punkt 10

Nyt fra udvalgene:
Aktivitetsudvalget:
Arrangementet d. 20. maj kl. 19: Beatles i Kirken. Aftales nærmere.
Ansættelsesudvalget vedr. kordegnestillingen:
Der har været afholdt 2 møder omkring det, og Birgitte Søhoel arbejder med, at indkalde de 3
menighedsråd, så der kan laves en kordegnestilling som bliver opslået i Østbirk, Yding, Tamdrup og
Brædstrup som fuldtidsstilling.

Punkt 11

Eventuelt:
I sommerperioden serverer vi ikke kaffe ved søndags aften gudstjenesterne, men der serveres øl og
vand.

Punkt 12

Næste møde afholdes torsdag, d. 12. august kl. 16.00

Underskrifter:
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