Menighedsrådsmøde kl.
19.00-21.30 i
menighedslokalet

Blad nr. 4

Formandens initialer: KGP

Dagsorden
Indledning salme

Beslutning
Til stede: Karl Georg Pedersen, Carl Nielsen, Irene K.
Lindegaard, Anne Marie Søndergaard Skals, Axel Vig, Lars
Medom Madsen, Henning Pasgaard, Anette Volf Petersen,
Anne Dorthe Jakobsen og Henrik Lind Jørgensen.

1. Godkendelse af dagsorden
og referat.

Nyt punkt 2a: Gudstjenester
Referat godkendt

Beslutningspunkter:
2. Menighedsrådsvalget 15.
september:
Kandidater?
Valgforsamling
Stemmesedler
Info om valget

2a Gudstjenester

Drøftet. Der tages kontakt til mulige kandidater.
Provstiet annoncerer om mødet. Valgbestyrelsen – Anne
Dorthe, Anne Marie og Karl Georg – mødes forud for næste
menighedsrådsmøde.
Der er kommet tilbud om stemmesedler fra Videbæk
Bogtrykkeri, som lever op til kravene om diskretion og
uigennemsigtighed. Vi bestiller stemmesedler.
Karl Georg skriver til Mejdal Mikro Medie om menighedsrådet
og om de kompetencer, der bliver efterspurgt. Han skriver
også til Mejdal Bladet og videregiver info til kirkens
hjemmeside.
Høstgudstjenesten flyttes til søndag 13. september. Der skal
være sang – derfor maksimalt 55 kirkegængere. Der bliver
indsamling, men ikke høstoffer eller kirkefrokost.
Der er dåb ved den planlagte BUSK-gudstjeneste 25. oktober,
hvorfor der ikke er plads til mere end cirka 35 kirkegængere.
FDF tilbydes – hvis der er efterårslejr – at der holdes en
andagt/gudstjeneste på lejren.
Ingen ”almindelig” ulvetime i august og september, da der kun
er plads til 30 til spisning og ikke plads nok til sang. Og en
familiegudstjeneste uden sang giver ikke mening. Et evt.
børnearrangement i september drøftes af
gudstjenesteudvalget.

Konfirmationerne 5., 12. og 19. september drøftet.
Allehelgen 1. november afvikles med to gudstjenester. Der er
en dåb ved en formiddagsgudstjeneste (som kun er for
dåbsfamilien), mens der holdes mindegudstjeneste som
normalt om eftermiddagen.
3. Coronaregler for
gudstjeneste frem til næste
menighedsrådsmøde?

Udgangspunktet for drøftelsen er, at reglerne ikke bliver
lempet den kommende tid.
Procedure for nadver drøftet. Vi udskifter engangsbægre med
de almindelige særkalke (bægre)
Klubber begynder.
Seniortræf begynder.
Aktivitetsniveauet drøftes på næste møde.
Mejdal Koret har forespurgt, om de kan genoptage deres
øvning i kirken. Vi tolker deres brug af kirken som ”udlån”, og
derfor kan vi ikke – med de nugældende regler og under
hensyntagen til almindelig forsigtighed og praktik i forhold til
rengøring og anden brug af kirken – lade dem benytte kirken i
øjeblikket.

4. Salg af plænetraktor

Traktoren er vurderet til 7000 kroner. Har været slået op to
steder. Der er kommet et bud på 5000 kroner. Der sælges til
højestbydende. Sidste frist for bud til Karl Georg onsdag kl.
10.00.

5 Palle er erklæret konkurs,
færdiggørelse af Arken

Vi nedsætter et ”ark-udvalg” – Anette, Anne Marie og Henrik –
som afsøger muligheden for at færdiggøre Arken teknisk og
æstetisk. Henrik undersøger muligheden for ekstern
rådgivning.

Orienteringspunkter:
6. Meddelelser:

Budgetsamtale med prostiudvalget torsdag 13. august. 24.
august er der provstiudvalgsmøde, hvor vores ansøgning om 5
procents-midler bliver behandlet.
Henvendelse om muligt foredrag. Overgivet til Anette og
aktivitetsudvalget.

7. Nyt fra:
Kontaktperson
Kirkeværge
Kasserer
Præsten
Udvalg

Kontaktperson:
Et evt. kommende opslag af et job som kirkeassistent –
afventer budget 2021 – drøftet.
MUS-samtaler påbegyndes.
Kirkeværge:

Orientering om minestrimmel ved p-plads (forhindre, at
robotplæneklipper og biler kommer i nærkontakt). Vi afdækker
muligheden for at finde en permanent løsning.
Præsten:
Der kan ikke afleveres telegrammer i kirken ved
konfirmationerne. Vi informerer om det på hjemmeside og
Facebook og i Mejdal Bladet.
H. C. Andersen-foredrag 29. oktober bliver uden spisning på
grund af corona.
Konfirmand-indskrivning 13. august som ”drop-in”arrangement uden kirkelig handling.
Møde i voksenaktivitetsudvalget 19. august.
Deadline til Mejdal Bladet i denne uge.
Udvalgene:
Møde i gudstjeneste-, musik- og korudvalget 12. august.
8. Evt.
9. Næste møde 8. september
kl. 19.00

KGP

Afbud fra Anette.

