Menighedsrådsmøde kl.
19.00-21.00 i
menighedslokalet

Tirsdag den 10. marts 2020

Blad nr. 2

Formandens initialer: KGP

Dagsorden

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

Indledning og salme
1. Godkendelse af
dagsorden og referat

Referat godkendt.
Tilføjelse til dagsorden:
Nyt punkt 4a: Kirkebil og handicapparkering
Nyt punkt 4b: Corona

2. Beslutningspunkter:
Kl. 19.10
3. Godkendelse af
regnskab 2019

Driftsregnskabet udviser et overskud på 14.000, men
anlægsregnskabet har et underskud på 39.776 kroner, som vi
skal finde en løsning på her i 2020.
Der er generelt pres på budgettet, men det er vigtigt, at vi
holder budgettet i 2020 og har endnu større fokus på
udgifterne.
Vi laver et dokument til hvert formål i kirken, så de ansvarlige
på området kan følge med i – også kvartalsvis – hvordan
økonomien udvikler sig.
Vi skal også være mere præcise med at få bogført pengene på
de rette konti, så vi kan se, hvilke formål, pengene er brugt til.
Regnskabet godkendt.
Kode: Mejdal Sogns Menighedsråd CVR-nr 76753113 Regnskab
2019 Afleveret d. 10.03.2020 19.34.

4. Lukket punkt
4a Kirkebil og
handicapparkering
4b Corona

Vi tjekker op på forhold omkring kirkebil og bevilliger den post.
Vi indretter en handicapparkeringsplads tættest ved kirken.
Vi nedsætter et ”Corona-udvalg” – Carl, Karl Georg, Anne
Dorthe – der drøfter retningslinjer sammen med præsten.

Forårsmarked og konfirmationer drøftet.
Orienteringspunkter:
Kl. 19.45
5. Meddelelser:

Ny ferievejledning – kan læses på Den Digitale Arbejdsplads.
Bibelselskabet – den nye bibel. Den autoriseres ikke. Der er
indkøbt en til præsten og kirke- og kulturmedarbejderen. Skal
der indkøbes og opstilles en i kirken? Drøftes senere.
Viborg Stift er venskabskirke med menighed i Nigeria. Vil
sende en delegation derned – en præst, en kirke- og
kulturmedarbejder og et menighedsrådsmedlem. Der ansøges
til stiftet. Ansøgningsfrist 1. april.

6. Det årlige
menighedsmøde skal
være den 12. maj,
information

Provstiet står for den fælles annoncering. Skriv i Mejdal Bladet,
information på de sociale medier og plakater. Karl Georg
skriver et stykke til Mejdal Bladet.

7. Valgbestyrelse

Valgbestyrelsen finder en dato at træde sammen.

8. Nyt fra kontaktperson
– kirkeværge –
Kasserer – præst –
udvalgene – andre

Kontaktperson (Carl):
Vigtigt med forventningsafstemning mellem kirkeværge og
kontaktperson omkring arbejdsmiljø.
Dokumentationspligten er vigtig.
Overvejelse om at få en hjælper til minikonfirmander.
Lars tager på kirketjener-kursus i juni.
Ros til Solveig for hendes måde at varetage kirketjenerjobbet
på under Lars’ lange ferie.
Kirkeværge (Henning):
Tilbud på robotplæneklipper indhentet. Pris: 19.000 kr. excl.
Moms. Inklusive opsætning og ”garage”.
Der skal lægges fliser rundt om kirken.
Kasserer (Axel):
Sogneindsamlingen blev lavet om til digital indsamling.
Præsten(Irene):
Præstebolig nyvurderet.
Udvalg:

Gudstjeneste, musik og kor udvalg: Har haft møde i januar og
har igen i marts. Har fx indført som forsøg at kirkesangeren
annoncerer samlenumrene inden salmen synges.
KIS(Kirkens Integrations Samarbejde)(Anette): Der sker et
større arbejde i KIS lige nu, for at gøre noget mere på
integrationsfronten fra Kirkens side. Måske vi skal gøre noget
sammen med vores egen Koptiske menighed her i Mejdal?
Årsmøde i KIS tirsdag d. 17. marts.
Voksenudvalg: H.C. Andersen foredrag igen på torsdag d. 12.
marts
9. Evt.
Henriette har fået tildelt en arbejdstelefon.
10. Næste møde tirsdag
den 14. april 2020

