Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 14.01.2020
Fraværende med afbud: Susanne Rasmussen og Wilhelm Laursen.

Emne
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser v. formanden

3

Meddelelser ved udvalgene

29. marts 2020 efter gudstjenesten afskedsreception i anledning af
Lene Petersens pensionering. (for menigheden og personalet).
Kommunen har henvendt sig ang. fortorvet ud mod Tulipanvej,
dette sendes i udvalg.

Præsterne

Sorggruppen for foråret er fyldt op, der oprettes venteliste.

Kirke-og kirkegårdsudvalget

Der er fundet træer med svamp på kirkegården.

Præstegårdsudvalget

Samtalerummet er stort set færdigt, møblementet mangler. Præster
og udvalget arbejder videre inden for en budgetramme på
20000kr.

Kontaktperson

Den elektroniske kalender er på vej, medarbejderne er ved at lære
den at kende.

Kirkeværge

Fugtspærringen ved kirken er lavet, og taget efterset.
Visualiseringen af våbenhuset er undervejs, Finn, Helene, Poul og
Niels T sparrer med arkitekten.

PR udvalg
Kunstudvalg

#kirketid er på vej i trykken. Den afløser den aflange folder.
Fernisering på søndag – Lena Petersen.

Aktivitetsudvalg
Kirkens Korshær

Samtalesalon på torsdag d. 23. januar 2020 kl. 19.
Kaj Bertelsen er ansat som ny korshærsleder.

Diakonalt-socialt udvalg

Juleaften afviklet, Marianne understregede glæden i, at så mange
løfter en opgave. Frivillige transporterede og det virkede.

Studietursudvalg

Vi mødes på Skoletorvet ved Panorama kl. 13 d. 25. januar 2020.

Valgbestyrelsen

Bestyrelsen skal til møde Ikast 17. februar ang. de nye regler.
Opfordring til at begynde lede efter nye medlemmer.

4

Ansøgning fra organist om ekstra
korstilling

Det godkendes, at der ansættes en ekstra korist– samtidig sætter
musik til ferniseringer på pause i 2020. Såfremt der er truffet
aftaler med musikkere fastholdes disse.

5

Affaldssortering på kirkegården og
evt. sognehuset

Godkendes og de fornødne tilvalg tages af kirkegårdsleder efter
behov.

6

Udviklingsplan for kirkegården,status

Menighedsrådet tiltræder, at der ikke placeres bordebænke på
kirkegården, der kan evt. laves et picnic område ved sognehuset.

7

Lukket punkt

______

Personalesituationen
8

Evt.

Mødet med landsforeningen er flyttet fra 1 april 2020 – 30. marts
2020.
Sogneindsamling den 8. marts 2020 til støtte for folkekirkens
nødhjælp.
Doris stiller en krukke op til dåseringe til velgørenhed i
sognehuset.
Jane takkede på Kirkens Korshærs vegne for støtte som følge af
julehjælpen.

