Referat af menighedsrådsmøde den 16. juni 2020
Afbud fra Poul Erik og Susanne.
Emne

1
2
3

Godkendelse af dagsorden
Meddelelser v. formanden
Meddelelser ved udvalgene
Præsterne

Pkt. 4 flyttes til efter pkt. 11.

Konfirmander i gang igen med godt samarbejde fra
skolerne.
Sorggruppen atter i gang.

Kirke-og kirkegårdsudvalget
Præstegårdsudvalget

Gennemgang af ikke udførte arbejder. Det sidste er sat i
gang.

Kontaktperson
Kirkeværge
PR-udvalg
Kunstudvalg
Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalg samles til august.

Kirkens Korshær

Strikkecafé starter op men kun for en enkel gang inden
sommerferie.
Varmestuen takker Alderslyst Menighedspleje for
bidrag.
Mangler penge på mistet indtægter ifm. Corona ca.
150.000 kr. om måneden.

Diakonalt-socialt udvalg
Studietursudvalg
Valgudvalg

4

Fremlæggelse og godkendelse af
Budgetbidrag 2021

Orienteringsmøde 18.08.20.
4 nye har sagt ja til opstilling og flere skal opfordres.
Folder til omdeling er på vej.
Går sammen med Balle (tovholder) om pr. på
provstiniveau.
0-fremskrivning m.v. kræver tilretning/nedskæringer,
hvilket er sket udover flere formål, hovedsageligt på
vedligehold af bygninger.
Derudover mangler pt kr. 180.000 på løn, hvilket
behandles på PU i aften.
Alderlyst sogns menighedsråd, cvr-nr. 22629816,
Budget 2021, budgetbidrag afleveret 16.06.2020 kl.
23:02

5

Hvad er erfaringerne med Corona?
Hvad er lykkedes og hvad er ikke lykkedes?

Har præsterne været synlige i perioden? Er der noget
man har savnet?
Drøftelse af erfaringer.

PG: Evt. ønske om mere digital synlighed, kræver
udstyr. Det bør tages op i nær fremtid.

6

Urnegravsteder på kirkegården
Besigtigelse for interesserede kl. 18.30 til
18.55
På afd. K. Mødested sognehuset.

7
8

Kørsel på kirkegården. Tiltag fremadrettet
Kirkegårdskort

9

Forslag til ny hoveddør i Sognehuset
bilag eftersendes
10 LUKKET PUNKT.
11 LUKKET PUNKT.
12 Eventuelt

Henrik præsenterede alternativ til fællesplænen.
Billigere modeltype end traditionel urnegravsted og
ingen pasning.
Skrifttype, plade mv. bør overvejes.
MR tilkendegiver at Henrik arbejder videre med sagen.
Nyt skilt vedr. bilkørsel. Kampesten opsættes.
Udarbejdelse af digital kirkegårdskort.
Priser indhentes fra to leverandører og effektueres.
Anlægsønske om træ/alu-dør godkendes

Merete trækker sig fra samtale og prøvespil med
organist (Uge 34).
KLB stiller sig til rådighed.
Praktisk hjælp til de to receptioner efterlyses.

Mødet er sluttet kl. 23:05

