Menighedrådsmøde
Onsdag d. 20.05 2020 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling
Gennemgang af referat fra seneste møde

Protokollat

Tilstede: Torben, Jens, Lissy, Helle, Lis, Arne,
Elsebeth, Hanne, Christian, Vibeke, Bo.
Med på messenger: Ilse
Møde i februar: Elsebeth har undersøgt
forsikring vedr. personskade hvis gravsten
vælter. Arbejdsskade ved personale. Ansvar
ved skade på besøgende. Gravstedsejers
forsikring, hvis uheldet sker i forbindelse med
”aktivt” gravsted.

3

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

4

Retningslinjer for brug af kirker

Skærum kirke: 24 personer, 2 på hver 2. bænk.
Resten af bænkene spærres af. Ved nadver
holdes afstand, præsten bruger handsker. Tavs
uddeling til 6 personer ad gangen. Ved
kirkekaffe skænkes af 3 frivillige. Håndsprit
ved indgang til kirkerne. Der bruges sangblade.
Aasted: 28 personer, Kvissel: 20 personer.

Orientering om aftaler ved afholdelse
af gudstjenester.

Vi fastholder Henriette Jessen som
foredragsholder den 18. august.
Vi er ikke med i den fælles annonce
vedr. orienteringsmøde d. 9. juni.
D. 18. august er bragt på banen, men er
der andre forslag?

5

Orienteringsmøde om valg til MR

6

Valg til MR
En snak om hvem vi kan opfordre til at
træde ind i menighedsrådet.

7

Afsked med Arne Holmgaard
Arne har som bekendt sidste
gudstjeneste hos os d. 21. juni.
Hvordan markerer vi dagen.

8

Ny præst
d. 3. juni kl. 16.30 møde med biskoppen
d. 10. juni prøveprædikener.

Der skal vælges: 2 fra Skærum, 1 fra Kvissel, 3
fra Aasted.
Der tages personlig kontakt til de foreslåede.
Gudstjeneste kl. 14.00 i præstegårdshaven.
Medbragt kaffekurv.

Vi snakker strategi, i forhold til spørgsmål, til
evt. ansøgere på næste møde.

Ansv.

9

Kirkekulturmedarbejder
Det nedsatte udvalg har holdt møde.
Personalekonsulent Anni Sloth var med.
Referat/bemærkninger og
timeberegning er vedhæftet.

10 Kopiaftale 2 tilbud
A. Fra Printer eksperten Ålborg
firma
B. Fra HJ kontor Frederikshavn
firma.
Tilbud er vedhæftet.

11 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

12 Evt.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejderrepræsentant

Der er opgaver til 18 timer om ugen. Vi skal
aflønne de 9 timer.
Vi skal finde ca. 100.000 kr. ud over det vi
plejer at bruge til formålet.
Der arbejdes videre med opgaven.

Torben tager kontakt til begge udbydere for at
få afklaret om der er yderligere tillæg. Kan vi
få HJ ned i samme pris som Printereksperten,
vælger vi dem.

a.
Der har været afholdt en lille udendørs andagt
i Kvissel hver søndag i nedlukningstiden. C.C.
Jessen har stået for det.
b.
Arne flytter ud af præstegården med
udgangen af maj måned. Der er undervisning
for konfirmanderne et par gange før
sommerferien og weekenden før
konfirmationen. Minikonfirmanderne mangler
afslutning. Der laves en enkelt
undervisningsgang med dem.
c.
Der er kommet tilbud på Lapidarium i Aasted.
Vi rykker for afgørelse vedr. kirkedige. Der
skal udtyndes i læbæltet ned mod Lendumvej.
Kirkeværgerne holder møde før sommerferien.
Skorstenene på præstegården er fjernet.
Vindue til kapellet i Aasted er ved at blive
repareret. Alarmen i Skærum er blevet efterset
og føleren er flyttet, så skulle de falske alarmer
stoppe.
Kvissel kirke skal kalkes fra mandag. Div.
teglarbejde skal udføres i samme omgang.
d.
Økonomien ser godt ud lige pt.
e.
Ansættelseskontrakter på de deltidsansatte er
afleveret. Der skal laves MUS og APV. Der skal
afholdes personalemøde før sommerferien.
f.
De arbejdes på at få foredragsholdere til
efterårets møder.
g.
Mange arrangementer er blevet aflyst pga.
Corona. Møde i udvalget den 20. august.
h.
Deadline for kirkebladet er blevet rykket til 27.
maj for at vi kunne få sidste nyt om åbning af
kirkerne med.
i.
Oprydning efter næste møde: Bo og Elsebeth.

