Dagsorden:

Møde i Præstegården tirsdag d.08 /06-2021.
Kl. 17.00-19.00.
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: Majbritt Landbo.
Sagsfremstilling.
Punkt 0.

Punkt 1.

Nyt fra Sognepræsterne.
Lone Buhl: Menighedsråd sørger for øl og vand.
Nye Sangbøger er købt, og de gamle skal måske til
Vestbirk friskole. Kirkegårdsvandringerne afslutter
med øl og vand.

Beslutning.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt. Økonomi
skal være fast punkt på
dagsorden.
Referent: Åge Sørensen
Lone: Nye sangbøger er købt, de
gamle skal sendes til vestbirk
friskole.
Peter : Der er givet tilladelse til
at klaveret stemmes.
Glavinds tilbud accepteres.

Peter Tast. Flygler flyttet Klaver skal stemmes.
efter det er blevet flyttet. Glavind vil gerne have
at der kan byttes klaver, hvis barnebarn vil have
det gamle retur. De sætter tilsvarende ind, og
betaler transport og flytning.
Punkt 2.

Godkendelse af afsluttede anlægsopgaver.
Nyt tag.
Renovering af Pulpiturstol.
Renovering af materialeplads.
Bilag:
Jens-Martin:

Anlægsopgaver godkendes af
menighedsråd.

Punkt 3.

Nyt fra kontaktperson:
Færdiggørelse af ansættelseskontrakt til Anne.

Anne (rengøring) ansættelses
kontrakt er lavet.
Vi inviterer dem til morgenkaffe
20-06-2021.
Peter har fået lovning på nyt sæt
tøj.
Jørgen orienterer om ansættelse
af kordegn.

Musamtaler afholdt.
Sarah, Karl Åge, vil gerne have det nye
menighedsråd præsenterer sig. Da de ikke ved
hvem vi er.
Jørgen: Peter skal have nyt tøj, til arbejdet som
kirketjener.

Ansættleses udvalg for de 3 pastorater har haft
møde Østbirk/Yding har 15 timer tamdrup har 8
timer Brædstrup har 15 timer.

Punkt 4.

Nyt fra kirkeværgen:
Klimavenlig kirke og kirkegård.
Åge: Mødet med

Punkt 5.

Punkt 6.

Efterfølgende nedsættelse af udvalg til
udfærdigelse af masterplan for kirkegård.
Jens-Martin:
Forslag, Peter Teglgaard, Åge, Jens-Martin.
Hække, grøn kirkegård, bæredygtig
kirkegård.Peter foreslår, Hække måske flere slags.
Plan laves til på sigt hvilken vej udvikling skal gå.
Væk fra monokultur. Mange slags hække, nogle
der skal klippes mindre. Afdelingsvis ens
beplantning.
Nyt fra aktivitetsudvalg:
Anne : Givskud løvepark, tilmeldingsfrist rettes.
Ny aktivitet: strikkeklub for de yngre, snakkes
om til August
Nyt fra kirkegårdsleder:
Principbeslutning om indkøb af el katafalk.
50.000<ca pris. Frie midler, skal betale. Kirke og
kirkegård . Den skal afprøves i kirke og kirkegård
så den kan opfylde alle krav.

Åge og Peter orienterede om
mødet med energikonsulenten.
Nye pærer indkøbes, de
indtjener sig selv i løbet af 14
mdr.
Udvalg nedsat, masterplan laves
Udvalg består af : Peter Teglgård,
Jens Martin, Åge.

Løvepark : Menighedsråd er alle
værter på turen, hvis de tager
med.

Der skal indkøbes ny Katafalk.
Peter tager kontakt til firmaer.
De frie midler betaler, kirke 50%
Kirkegård 50%.

Peder Teglgaard:
Punkt 7.

Nyt fra formanden:
Halvårs status næste gang.
Jens-Martin:
Andet i sidste øjeblik:

Punkt 8.

Punkt 9.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
04.05.2021.
Godkendt på mødet.
Næste møde:
10,08,2021
Vært:
Anne.

Kun nødvendige punkter, da
halvårs status skal fylde lidt
mere. Vi skal fortælle lidt om
hvad vi ønsker, og har vi fået
opfyldt vores forventninger til
hvad vi regnede med.

Punkt 10.

Eventuelt:
Afslutning:
Gennemgang af referat, underskrift.

Giv besked om der er tidspunkter
i ferien, at i ikke vil kontaktes.

Underskrifter:

Anne Sørensen.
Jens-Martin Grove.

Majbritt Landbo.
Marianne Krogh.

Åge Sørensen.
Jørgen Døssing Jepsen.

Joan Brok Kattrup.

Peter Tast.
Lone Buhl.

