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Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde
Torsdag den 13. august 2020 kl 19 – 21.30 i menighedssalen med god afstand
Fraværende: Tove Bjørn Jensen
Medarbejderrepræsentant: Christian Verdoner Larsen
Det praktiske: Kirsten

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Kvartalsoversigt v. Sejer se bilag

Taget til efterretning med forklaringer på den
lille overskridelse af driftsudgifterne i 1. halvår
2020.

4. Ansøgninger til Liv og vækst puljen
Velkomstfolder
Musical
Fællesspisning
Se 3 bilag

5. Liturgi drøftelsen i forhold til vores egen
gudstjeneste blev aflyst i foråret
Skal vi have denne drøftelse nu?

Menighedsrådet godkender ansøgningen.
Menighedsrådet godkender ansøgningen.
Menighedsrådet godkender ansøgningen.

Drøftelsen udsættes til foråret 2021 i det nye
menighedsråd og for hele menigheden.

6. Valgforsamlingen den 15. september v
valgbestyrelsen – se bilag
Kandidatnavne?

Der mangler mindst 1 kandidat og 3 suppleanter. Både Inge, Bodil og Sejer spørger hver et
par stykker.
1. 1.september er sidste frist for at søge sognebånd hos Tove, ved ønske om at komme på
valglisten/stille op eller stemme.
Vi håber på god deltagelse til valgforsamlingen. Der orienteres første gang fra prædikestolen søndag d. 30. august med opfordring til at
komme og stemme kandidater ind.

7. Podcast – erfaringer fra andre sogne v.
Mads

Kræfterne lægges et andet sted pt. Endnu ingen
erfaringer fra andre sogne.

8. Orientering fra nedsatte udvalg:
- Aktivitetsudvalget

Fællesmøde med korudvalget d. 17. september
Mads har en ide til 2022 til de fire bysogne om
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Tour de France og folkekirken.
-

Kor - og koncertudvalget

Ønske fra Inge om at sangaften og morgensang
fra Højskolesangbogen ikke ligger to på hinanden følgende dage
Korudvalget har bemyndigelse til at aftale 1 - 2
større koncerter om året.

-

Kirkeudvalget

Medarbejderne, med Gullmai som kontaktperson, vil gerne tages med på råd ved nye tiltag.
Gullmai kommer med i udvalget som observatør uden stemmeret.

-

Præstegårdsudvalget

-

Udvalg for menighedsplejen og Diakoni

Møde mandag d. 17.august. Uge 27 var en god
uge i Fåborg for 6 familier fra sognet.

-

Ntoma udvalg

Der er snart møde.

-

Børne- og ungdomsudvalg

-

PR-udvalg

9. Orienteringer:
- Formanden

Der lægges op til at gøre brug af de forskellige
sociale medier til at oplyse om/reklamere for
forskellige tiltage.
D. 20.august er der ”Kirkestafet” i Jelling
Sognehus kl. 19.
Christian har fast fri fredag, da han skal videreuddannes. Mandag er i forvejen fridag.

-

Herunder orientering om ny ordning i
forhold til kirkesanger ved begravelser og bisættelser – se bilag

Christian har fremadrettet ansvaret for at finde
kirkesanger ved begravelser og bisættelser.

-

Præster

Oktober, november og december har Tove fået
50 % orlov for at være hospice præst. Vi får en
afløser for Tove i de tre måneder.
Ved at undlade fællessang til lørdagskonfirmationerne må hver konfirmand have 11 gæster
med.

-

Medarbejderrepræsentant

Jævnfør punktet om ”Kirkeudvalget”.

-

Kirkeværgen

Der har været to vandskader i sommerferien.
Dels i køkkenet hos Tove og dels i kirkens
kælder.
Det vil koste mellem 15 og 20 000 kr. at sætte
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hegn op ved Ungdomscenteret. Personalet bør
tages med på råd. Arne inviteres med til medarbejdermøde desangående på onsdag kl. 9.30
-

Kasserer

-

Kontaktperson

Resterende feriedage skal afholdes inden
1.9.20.

-

Kirkegårdsbestyrelsen

Møde onsdag d. 26.8.

MR møder i efterår 2020
13. august: Kirsten
8. september: Arne
15. september Valgforsamling 19.30
1. oktober: Lisbeth
5. november: godkendelse af budget + farvel til
det nuværende MR 19- 22.30: Sejer
26. november: konstituering af det nye MR:
Gullie
9. eventuelt

