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Dato: Tirsdag d. 2. juni 2020

Blad nr. 3
Formandens initialer:
kgp

Dagsorden

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

1. Godkendelse af dagsorden og
gennemgang af referat.

Dagsorden godkendt.
Nyt punkt 6a: Annoncering.
Referat godkendt.

2. Godkendelse af kvartalsrapport
1. kvartal 2020

Godkendt.

3. Godkendelse af budget 2021

Budgettet for 2021 skal godkendes senest 15. juni.
Vi søger om en forhøjelse af budgettet på 180.000 kroner.
De 165.000 kroner er udspecificeret som 75.000 til generel
forhøjelse af driften til bl.a. kirkelige aktiviteter, kurser og
efteruddannelse, telefon og it, regnskab og diakonalt
arbejde/ældrebesøg.
30.000 kroner til et fastmonteret lærred og projektor i
menighedssalen.
Kirkeassistent 8-10 timer pr. uge til bl.a. minikonfirmandhjælp
samt bagning/kirkekaffe/rengøring - 60.000 kroner.
Vi søger 5 procents-midler til reparation af loft på kontor
(indtrængende vand) - anslået mindst 10.000 kroner - samt
oliering af døre og vinduer udvendigt - 25.000 kroner.
Til næste år søges penge til dør- og vinduesoliering - 15.000.
Budgetønske præstebolig: Ny gulvbelægning: 200.000 kr.
Havemand: Beløb følger.

4. Informationsmøde 9. juni 2020

Drøftet.

5. Gudstjeneste og kirkelige
aktiviteter fremadrettet efter
gældende retningslijer

Konfirmandundervisningen for 20/21-holdet begynder i
efteråret. Der er tre store hold.
Opstart af minikonfirmander i efteråret.
Diverse børneklubber starter slut september/starten af
oktober.
Der udarbejdes en skriftlig plan.

6. Udlån af kirkens lokaler
herunder migrant menigheder

Vi får afklaret, om migrantmenigheden må benytte kirken
under de nuværende coronaregler. Hvis de må, skal vi drøfte
det rent praktiske.

6a. Annoncering

Drøftet. Vi fastholder den nuværende praksis for
annoncering.

7. Meddelelser:

Intet.
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8. Nyt fra:
Kontaktperson
Kirkeværge
Kasserer
Præsten
Udvalg

Nyt fra kirkeværgen Henning Pasgaard.
Præsteboligsyn - der skal males lidt træværk. Der bestillles
en maler.
Kirkesyn - der burde foretages udluftning i det inderste
kælderlokale. Vi prøver med at holde en dør åben.
Flisearbejde omkring kirken bliver færdiggjort. Plænerobotten
er klar til opsætning.
Nyt fra voksenaktivitetsudvalget:
Sidste H.C. Andersen-foredrag er 29. oktober.

9. Evt.

Mejdal, den 2. juni 2020

underskrifter

Godkendelse af budget 9. eller 10. juni.
Næste ordinære menighedsrådsmøde tirsdag 11. august.

