Dagsorden

Referat Menighedsrådsmøde tirsdag d. 26/01-2021.
kl. 17.00-20.00 Zoom
Deltagere:
Anne Sørensen, Jørgen Døssing Jepsen, Marianne Krogh, Joan Brok Kattrup, Jens-Martin Grove; Majbritt Landbo, Åge
Sørensen; Lone Buhl; Pedersen, Peder Teglgaard;
Afbud:
Peter Tast
Mødetid d. 26,01,2021 virtuelt Zoom møde kl.17.00-20,00

Sagsfremstilling

Beslutning

Punkt 0
Velkommen.
Kort orientering om Corona.
Jens-Martin.

Godkendelse af dagsorden
Referent: Majbritt Landbo
Nyt fra Kirkegårdsleder Peder kommer pkt. 8

Punkt 1
Nyt fra Sognepræsterne:
Lone Buhl:

Punkt 2

Konfirmation udskydes til august/september.
Dato kommer fælles ud fra Horsens provstirat
Fredag kl. 12.00.
Tartelet program hver sidste torsdag i
måneden, op startes igen sidst i august, Hvor
Jens Glavind kommer og fortæller Andor* ter
fra Østbirk.
Der kom på mødet forslag om den
Nye menighedsrådsformand skal have
mulighed for at komme og præsentere sig, men
da program for 2021 allerede er på plads, blev
det besluttet at der evt. kunne afholdes en
Sogneaften.
Kirkegårdsvandringen forsættes i Februar, dog
kun onsdage kl. 14. Der er planlagt senere
tidspunkt på dagen, når det bliver mere lyst.

Nyt fra kontaktperson:
1.

Ansættelsesudvalg -ansættelse af ny
kordegn.
2. Mus – samtaler 2021
Jørgen:

Der er nedsat ansættelsesudvalg
bestående af Yding: Jan Karina, Tove,
Hanne og Østbirk: Jens Martin, Lone,
Majbritt, Jørgen. Der skal inden
ansættelsessamtaler tages stilling til hvem
der deltager, Kunne evt. være Præst,
formand, og Kontaktperson.
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Der afholdes fællesmøde med Yding den
25.februar, hvor der også kan drøftes hvad
skal Kordegns opgaver være, og evt.
sammenlægning med andre Sogne, Pt. har
Linda 8 timer i Tamdrup, der er spørgsmål
om fordelingen af timer de enkelte steder,
Jørgen undersøger dette.
Baby salmesang er Pt. sat i bero, efter
aftale med Sara.
MUS-samtaler afholdes når det igen er
muligt at samles.

Punkt 3

Valg af tegningsberettiget:
Forslag kasserer ud over formand.

Forslag vedtaget.

Jens-Martin:
Punkt 4
Valg af Kirke og kirkegårdsudvalg.
Bestående af alle på nær kirkeværge.
Jens-Martin:

Punkt 5
Punkt 6

Punkt 7

Valg af præstegårdsudvalg:
Jens-Martin:
Økonomi:
Valg af budget/økonomi udvalg.
Jens-Martin:
Orientering/kort status.
Marianne:

Valgt Peder, jens, Åge, Anne.

Nyt fra Aktivitetsudvalget:

Se vedlagt referat fra aktivitetsudvalg
Der var en snak om de forskellige aktiviteter, og
om der kunne inddrages større Børn som
medhjælper i aktiviteter.
Folkekirkens nødhjælps indsamling foregår den
14. marts og der er valgt at der pga. Covid-19
kun kan indbetales mobil Pay, hvilket kan gøre
det svært for ældre at støtte.

aktivitetesudvalg.d
ocx

Anne:

Punkt 8

Alle i menighedsrådet er i kirke- &
kirkegårdsudvalget.
Anne er Tovholder
Forslag om at Kirkeværge deltager som en
naturligt del i samarbejdet.

Nyt fra kirkeværge:
Status på arbejdet med at få varmepumpe.
Anna:
Åge:
Peder:

Økonomi udvalg: Jens Martin, Anne, Marianne,
og ved behov trækkes regnskabsfører ind.
Udsendt halvårsregnskab gav ikke anledning til
spørgsmål, Budget 21 sendes til Jens Martin for
bedre indblik i økonomien.

Se mail Anne vedr. Varmepumpe.
Anne har lavet navneskilte til menighedsrådet.
Åge Aftaler et møde Med Peter omkring
opgaverne som kirkeværge og i gang værende
opgaver.
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Peder forklarer at håndværker ofte ringer
direkte til Peder, da det ofte er ting der skal
løses her og nu, der tales om dette om næste
møde om der ikke giver mest mening at Peder
slev løser de små opgaver, og kun større
opgaver behandles i menighedsrådet.
Peter stiller spørgsmålet omkring sygdom
blandt personalet, hvad gøres der hvis
medarbejdere som udfører opgaver som ikke
andre er oplært i bliver fraværende pga.
sygdom i samme periode.?
Har vi regler omkring beredskab osv.? Kan
andre medarbejdere oplæres til at varetage
disse opgaver? Jørgen Undersøger dette og
vender tilbage med svar. SE vedhæftet svar.
Punkt 9

Nyt fra formanden:
Møde og aktivitets kalender.
4937504c9d311ccaf
79f01b9ba5a2a1aa99503dd.pdf

Forslag til
mødeplan for 2021.docx

5 års planen.
Skal de ikke imødekomne ønsker genfremsættes
og skal der nye på.
Hvem kan være tovholder for de enkelte ønsker.
Jens-Martin:
Andet, i sidste øjeblik!

Punkt 10

Godkendelse af referat fra sidste møde
15.12.2020

Punkt 11

Næste møde.
Forventes som virtuelt møde i Zoom.
MR møde, og MR møde Ø+Y

Mødeplan Yding torsdag
Mødeplan Østbirk tirsdag, Næste fællesmøde
den 25. februar. 2021.

Kirke reparation af revner; 1,500,000
Indvendig kalkning af kirke; 1,000,000
Ombygning af kirkegårdsfaciliteter; 1,000,000
Fornyelse af lærkehæk: 180,750
Udskifte møbler i sognegård: 340,000
Kirkegårdsudsmykning:75,000
Fornyelse af maskinel: 187.500.
OBS ønsker der ikke er bevilliget skal søges på
ny, så de ikke skal startes forfra igen.
OBS 5 års plan skal på næste møde
Mødet den 4. maj falder sammen med en
sangaften kl. 19.00, Mødes startes denne aften
kl. 16. 30. Så der er fri til sangaften kl. 19.00
Godkendt
Husk Underskrift ved Linda
Husk referat sendes til Linda
25. februar Østbirk kl. 17-19 og fælles møde
med Yding kl. 91-21
Gavekassen Husk kikke mærkedage osv.

Punkt 12

Eventuelt:

Side 3 af 4

Dagsorden

Afslutning:
Gennemgang af referat, underskrift

Mødet hævet kl.__________________________

Redigeret/tilrettet den: ______________________________________

Underskrifter:
Marianne Krogh

Anne Sørensen

Jørgen Døssing Jepsen

Jens-Martin Grove

Joan Brok Kattrup

Majbritt Landbo

Åge Sørensen

Lone Buhl

Peter Tast.

Arkiv:
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