Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 09.06 2020 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Torben, Jens, Lis, Lissy, Helle, Christian,
Elsebeth, Ilse, Arne, Vibeke, Hanne.
Afbud: Bo.
Referatet godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste møde

3
4

Godkendelse af dagsorden
Corona
Evaluering/tilretning af håndtering af
retningslinjer for Corona situationen.
a. Gudstjenester / kirkelige
handlinger
b. Sprit dispenser?
c. Vandhaner med sensor på
toiletter?

5

6

Flagning ved kirkerne

Dagsorden godkendes.
Vi tager salmebøgerne i brug igen, hvis der er
bisættelse for tæt på en gudstjeneste, laves der
sangblad til bisættelsen.
Ved nadver tørres af med en opvredet klud
mellem nadvergæsterne.
Der lægges hynder på knæfaldet igen.
Vi undersøger priser på batteridrevne
dispenserer til sprit til alle 3 kirker og
Sognehuset.
Vi undersøger prisen på vandhaner og
sæbedispensere med sensor.
Kan der opsættes højttaler udenfor kirken ved
bisættelse?

Skal vi fortsætte med at flage ved alle
tre kirker hver søndag?

Vi går tilbage til almindelig flagning ved den
kirke, hvor der er gudstjeneste.
Vi går tilbage til almindelig ringning.

Kopiaftale

Vi laver aftale med HJ kontorcenter.

HC
CV
EJ

Fremlæggelse af endelig kopiaftale.

7

Afsked med Arne H.
Praktiske aftaler vedr. afsked med Arne
Holmgård.

8

Åsted kirke, gulv i dåbsværelse
Af referat fra møde i
kirkegårdsudvalget, foreligger der et
tilbud på nyt gulv i dåbsværelse.
Hvordan forholder vi os?

9

Kvartalsrapport
Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Medbring noget at sidde på og egen kaffekurv.
Hvis det regner, trækker vi ind i præstegården.
Der bliver arrangeret spisning med MR og
ansatte i Sognehuset efter gudstjenesten.
Borddækning står Torben og Elsebeth for.
Torben køber drikkevarer.
Løseligt vil det komme til at koste ca. 10.000 kr.
pr. m2 at få gravet ud og lagt nyt murstensgulv.
Der arbejdes videre på projektet.

Økonomien ser fornuftig ud.

CV

10 Åsted kirke Naturpleje
Der forligger tilbud på naturpleje
omkring Åsted kirke. (fældning af træer)

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

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejder repræsentant

12 Evt.
13 Lukket møde

Det kommer til at koste ca. 35.000 kr. + moms.
Arbejdet skal vente til efteråret.
Vi siger god for projektet.
a.
b.
der bliver taget afsked med minikonfirmanderne
den 10/6. Konfirmanderne har to
undervisningsgange før sommerferien.
c.
Der er aflagt referat fra sidste møde.
Der er lavet flyttesyn i præstegården og
arbejdet er sat i gang.
d.
Økonomien ser fornuftig ud. Vi kan ikke få
tilskud til el-opvarmning.
Ønske til drift/anlæg 2021til kirkekulturmedarbejder: 50.000 kr.
e.
f.
Der mangler stadig oplægsholder til septemberoktober.
g.
Udvalget for Hygge-cafeen har holdt møde. Der
startes op igen 7/9. Linda laver indlæg til
avisen.
Møde i udvalget den 20/8 kl. 19.00
h.
Der bliver omdelt kirkeblad i denne uge.
Forespørgsel om konfirmationer i 2021:
Bededag i Aasted, lørdag i Kvissel og søndag i
Skærum. Alle kl. 10.30
i.
Oprydning efter næste møde: Ilse og Jens
Der bliver snart mangel på urnegravsteder i
Aasted.

