Referat 18.02.2020
Fraværende med afbud : Susanne Rasmussen, Vilhelm Laursen
Emne
1

Godkendelse af dagsorden

Pkt 4 A Julekoncert er tilføjet
Pkt 4 B Kopimaskine er tilføjet

2

Meddelelser v. formanden

3

Meddelelser ved udvalgene
Præsterne

Den næste ”Drop in Dåb” bliver i Alderslyst fredag den 20/3

Kirke-og kirkegårdsudvalget

Der er lavet samarbejdsaftale med Marius Pedersen om affald

Præstegårdsudvalget
Kontaktperson
Kirkeværge

Stormen har løsnet nogle sten på kirketaget, skaden er udbedret

PR udvalg
Kunstudvalg
Aktivitetsudvalg
Kirkens Korshær
Diakonalt-socialt udvalg

4

4A

4B

5

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen var til et spændende møde i aftes

Beslutning om brug af bank og metode
til beregning af momsafløftning

Menighedsrådet beslutter fortsat at benytte Jyske Bank og Spar
Kronjylland.

Budget julekoncert

Kopimaskine

Menighedsrådet beslutter fortsat at anvende den model til beregning af
delvis moms, som anbefales af Landsforeningen og Kirkeministeriet
Julekoncert med Jette Torp Trio med vedhæftet budget blev godkendt.
Såfremt koncerten mod forventet skulle give underskud stiller
menighedsrådet en garanti
Det besluttes at give udvalget bemyndigelse til at anskaffe en ny
maskine, dog skal der indhentes et ekstra tilbud. Provstiudvalget søges
om tilladelse til at anvende frie midler. Fremover bør udskiftning
budgetsættes hvert 6. år

Fejring af 75 års dagen for befrielsen
den 4/5

Det besluttes at nedsætte et udvalg til at arbejde videre med ideen,
bestående af Poul Geil, Niels Lauritsen, Henrik Lund Sørensen og
Merete Holm. Niels er tovholder

Der er enighed om fejringen i givet fald skal starte 4/5 kl 20.35 hvor
frihedsbudskabet kom
6

Ændring af våbenhus, skal der
arbejdes videre med projektet

Udvalget arbejder videre med visualiseringen og formulering af behov
til indsendelse til provstiudvalget. Udvalget suppleres med Poul Erik
Damgaard. Kirkeværgen er tovholder

7

Forslag til ændring af
personalehåndbog

Godkendt med ændringsforslag

8

Præsentation af tegninger og tanker
samt økonomi til nye urnegravsteder i
afd K

Positiv modtagelse af fremlæggelsen. Det besluttes at lade kirkegården
arbejde videre med planerne

9

Lukket punkt

10

Evt.

Der mangler indsamlere til sogneindsamlingen.

Mødet sluttede kl 21.58

