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Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde
Tirsdag den 8. september 2020 kl 19 – 21.30 i menighedssalen med god afstand
Fraværende:
Medarbejderrepræsentant: Henriette Hellesnes Villumsen
Det praktiske: Arne

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.

3. Hegn ved Ungdomscentret v Arne

Vi afventer besked fra SSP, og det udsættes
indtil videre.

4. Forslag til nye messehagler, lavet af Peter
Brandes v Mads

Mads har haft besøg af en brodøse, som arbejder sammen med Peter Brandes. Vi afventer
forslag fra Peter Brandes.

5. Liturgi drøftelsen i forhold til vores egen
gudstjeneste blev aflyst i foråret
Dato i foråret, og hvordan gør vi?

Søndag d. 28. februar fra kl. 12 -14 afholdes liturgidrøftelsen i forlængelse af gudstjenesten.

6. Valgforsamlingen den 15. september
Kandidatnavne?
Afviklingen af aftenen v Brian

Der mangler stadig én til MR og to suppleanter.
D.15.9. opstilles kandidater. Afstemningen er
skriftlig og hemmelig. Aftenen begynder kl.
19.30. Først stemmes der om medlemmer til
MR og dernæst om suppleanter. Tirsdag d.
6.10 afholdes en evt. ny ekstraordinær valgforsamling, hvis ikke det lykkes at få 8 medlemmer til MR.

7. Budgetlægning for 2021
datoer

Der er budgetsamråd på torsdag d. 10.9. Budgetønsker skal være afgivet til Bodil inden d.
1. oktober. Sejer, Arne, Tove og Bodil skal
mødes onsdag d. 21.10 og onsdag d.28.10. kl.
19 hos Bodil.

8. Orientering fra nedsatte udvalg:
- Aktivitetsudvalget
-

Kor - og koncertudvalget

Der var 45 til at høre Jesper René.

-

Kirkeudvalget

Der er leveringstid på vinduet til Mads’ kontor.
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Der er givet grønt lys for at igangsætte reparationsarbejdet af mur og tag. En fredag og en
mandag generer personalet mindst.
-

Præstegårdsudvalget

-

Udvalg for menighedsplejen og Diakoni

Mandag d. 5. 10. er spiseaften.
Tirsdag d. 24.11. er ansøgning til julehjælp.

-

Ntoma udvalg

Søndag d. 4.10 er der Afrikagudstjeneste.
Forslag om at lave engle af sider fra salmebøger i ”Slap af” til salg for at støtte Ntoma.

-

Børne- og ungdomsudvalg

-

PR-udvalg

9. Orienteringer:
- Formanden

Der er blevet mere aktivitet på Facebook. Opfordring til ”at like” for at sprede info.

Lørdag d. 20.3.21 er der stiftsmøde i Haderslev
Stift

-

Præster

Der bliver fire hold konfirmander. Babysalmesang begynder i morgen, onsdag d. 9.9. Bente
Munk har påtaget sig at rydde op i kælderen,
Mandag og torsdag vil Tove være på Hospice i
orlovsperioden.
Jette Langgaard skal være vikar for Tove.

-

Medarbejderrepræsentant

Der er mange handlinger efter pause i forbindelse med Corona. Og mange ting at tage stilling til i forbindelse med Corona.

-

Kirkeværgen

-

Kasserer

På næset møde kan vi se på 3. kvartal

-

Kontaktperson

Der skal ansættes en ny organist, da Christian
har fået stilling i Langenæskirken i Aarhus. Vi
tager afsked med Christian allerede til høstgudstjenesten
Mads, Sejer, Gullie, Tove og Bodil danner et
udvalg med henblik på at lave udkast til stillingsbeskrivelse.
En konsulent udefra bør være en neutral person.

-

Kirkegårdsbestyrelsen
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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

