Referat fra menighedsrådsmøde 20. maj 2020
Der er afbud fra Jane og Vilhelm
Emne
1
Godkendelse af dagsorden
2
Meddelser ved formanden
3
Nyt om ny kordegnestilling
4
Nyt om organiststillingen
5
Nedsættelse af ansættelsesudvalg
til organiststilling 5 pers.

6

LUKKET PUNKT

7
8

LUKKET PUNKT
FU s oplæg til Budget 2021 drift
Se bilag referat FU 19.05

9

Afregning til lønmodtagernes
feriefond
Se referat fra FU af 24.04
Kirkens liturgi under corona

10

Pkt 6 0g 7 flyttes til efter evt.
Randi Langhoff møder 2/6 kl 10 til velkomst
Svend Erik Nielsen fratræder med udgangen af maj
Udvalget består af Niels L, Doris, Merethe, Stephan, Henrik, Poul
og Marianne
Alle menighedsrådsmedlemmer inviteres til at overhøre prøvespil.
Ansættelsesudvalget får bemyndigelse til at ansætte
Realistisk ansættelse 1/10 med samtaler sidst i august

Refererede fra budgetsamråd
Fu s forslag til besparelser på drift blev gennemgået
Godkendt som indstillet. Det undersøges om der yderligere kan
spares på måtteservice
Mhr indstiller der afregnes der over 3 år
Godkendt som indstillet for Kr Himmelfart og kommende søndag.
Om muligt bliver der kontinuerlig altergang fra 2. pinsedag
Vi afventer lige nu og ser hvor mange der viser interesse for
tilmelding til gudstjenesten med hensyn til, om der evt skal være 2
gudstjenester hver søndag
Hvis der skal være dåb under højmessen, kan der reserveres plads
til forældre og faddere + gæster op til max 10 i alt. Andre gæster
må henvises til at melde sig til hos kordegnen i ugen op til, så
længe der er plads.

Der kan max være 1 dåb i gudstjenesten. Andre tilbydes
lørdagsdåb kl 10.00 Præster og medarbejdere har frihed til
at tilpasse efter corona vejledninger
10

Genåbning af sognehuset

11

Udlån af sognelokaler til
Kirkefondet
Godkendelse af kvartalsrapport 1

12

Formand og kontaktperson deltager i kalendermøder indtil videre
Plan for sognehuset blev præsenteret og godkendt
Med hensyn til kirken skal der være vagter tilstede, hvis kirken
skal stå åben. Forslag: der sættes opslag på kirkedøren, at man kan
ringe til kirketjeneren, hvis man ønsker at blive låst ind. Desuden
holdes kirken åben onsdag fra 15-18, dette godkendes
Poul, Marianne, Niels, Per, Ilse og Kamilla melder sig som vagter,
Poul er tovholder
Godkendt til torsdag den 19/11 15.30 til 21.00
Fremlagt og godkendt

13
14
15

Evt. lidt fra udvalgene
Ændring af dato for juni mødet til
16. eller 18. juni som et normalt
aftenmøde kl 19.
Evt

Mødet sluttede kl 16.35

Næste møde 16.06 kl 19.00
Der er mødepligt grundet budget godkendelse

