Menighedsrådsmøde MR 2020-05 13. Maj 2020 kl 18,30 i Bethania (lille sal)
Det forudsætter, at vi har lov at samles mere end 10 ad gangen. Hvis det ikke er tilfældet, vil det blive
gennemført som Skype møde (samme tidspunkt på https://join.skype.com/ln4LJJXzd3kJ)
Afbud fra:
Indledning ved Karen Bunk – udgik.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formand og næstformand.
A. Vision om dåben - oplæg ved Bo Knudsen, 1
time – Forudsætter fysisk møde
B. Økonomikonsultation
18.05.20
C. I tilfælde af fortsatte
restriktioner, der umuliggør fysiske møder:
Stillingtagen til metodevalg mhp. offentlig
deltagelse i møderne

3. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:

Godkendt

Udsat

Arne Bach og Jens Moesgaard Nielsen deltager
Det besluttedes at Skypelink til menighedsrådsmøder gøres tilgængeligt ved henvendelse til kirkekontoret, formanden eller sekretæren. Det forventes dette opfylder offentlighedsforpligtigelsen.

Udsat

B. Lukket punkt

Se særskilt referat

C. Lukket punkt

Se særskilt referat

4. Kirkeværgen

5. Kirkeudvalget

Der forelå intet

6. Præstegårdsudvalget

Jens Moesgård Nielsen og Bo Knudsen orienterede om vedligeholdsarbejder på hhv. Nørrealle og Ranunkelvej. Derudover orienterede Jens Moesgård Nielsen om arbejdet med garantidækkede
skader på carporten på Ranunkelvej.

7. Aktivitetsudvalget

Klaus Lytzhøft orienterede om programmet for sogneaftener i efteråret. Frivilligfest afholdes 30.8.2020.

8. Korudvalget

Karen Bunk orienterede om arbejdet med afskedsmarkeringen for
1. organist og korleder Mads Bille.

9. Byggeudvalget
A. Aktuel status

B. Genhusningsudgifter
10. Øvrige udvalg
A. Valgbestyrelsen

11. Medarbejderrepræsentant.
12. Kassereren
A . Kvartalsrapporten for 1
kvartal 2020
Regnskabsfører Laila Nielsen deltager i dette pkt,
hvis det er et fysisk møde
13. Præsterne
A. Max 5 minutters orientering til hver

Arne Bach orienterede om aktuel status, herunder overdragelsen
af huset og mangel-liste, bl.a. vedr. gulvet i kælderen. Jens Moesgård Nielsen orienterede om det fremadrettede nøglesystem.
Møblement forventes leveret inden udgangen af maj.
Udsættes

Tobias Ramm Eberlein orienterede om muligheden for en yderligere udskydelse af orienteringsmødet pga. corona-epidemien. Det
besluttedes at flytte orienteringsmødet til den 20. august.
Der forelå intet

Kvartalsrapporten toges til efterretning

Jens Moesgård Nielsen og Bo Knudsen orienterede om arbejdet
med genåbning af folkekirkens aktiviteter ift. corona-epidemien,
der aktuelt afventer udmelding fra kirkeministerie og biskopper,
herunder udskydelsen af konfirmationer.
Den store frivillige indsats fra Allan Kring ifm. Internet-transmitterede gudstjenester blev særligt bemærket.

14. Næste møde
FU 9.06.20. kl 17
Menighedsrådet 17.06.20
kl 18,30, hvis der er åbnet
for møder

15. Eventuelt
A. indleder til næste
møde:

16. Protokollen fremlægges i
præsteværelset til underskrift efterfølgende, hvis
det er Skype møde

