Menighedsrådsmøde MR 2020-08 16. September 2020 kl. 18,30 i Kirkehuset
Afbud fra: Ulrik Baun, Aksel Fyhn, Poul Nygaard Kristensen
Indledning ved Karen Bunk
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formand og næstformand.
A. Svar fra biskoppen om
klage over forhold i kirken 24.12.19 samt
vedr. byggeri. Svaret indeholder ingen disciplinære skridt over for
MR
B. Tilbud om renovering
af flygel i Multisal

Godkendt

Taget til efterretning.

Det vedtoges at arbejde for at rejse ekstern finansiering til en renovering af det eksisterende Feurich flygel

3. Kontaktpersonen.
A. Kordegn i kirken:
30/08 Karen Bunk
05/09 Ekstern
06/09 Ekstern
12/09 Karen Bunk
13/09 Karen Bunk
20/09 Elin Hansen
27/09 Klaus Lytzhøft
04/10 Ekstern (Klaus Lytzhøft plan B)
11/10 Elin Hansen
18/10 Klaus Lytzhøft
25/10 Karen Bunk
01/11Klaus Lytzhøft
08/11
15/11 Klaus Lytzhøft
22/11
29/11 Klaus Lytzhøft
4. Kirkeværgen

Arne Bach orienterede om arbejdet med at udbedre vandskaden i
kirkekontoret.

5. Kirkeudvalget

Der forelå intet

6. Præstegårdsudvalget

Der forelå intet

7. Aktivitetsudvalget
8. Korudvalget
A. Revideret vedtægter
for drengekoret

Der forelå intet

Revisionsforslaget blev diskuteret og rådets bemærkninger vil blive
inddraget i en yderligere bearbejdning i korudvalget. Revisionen
forventes behandlet på oktobermødet.
Karen Bunk orienterede om korets modtagelse af Mette Madsens
hæderslegat, hvilket blev modtaget med applaus.
Karen Bunk orienterede om arbejdet med korets Danmarksturne i
oktober.

9. Byggeudvalget
A. Aktuel status

Arne Bach orienterede om aktuel status, herunder den nært forestående afslutning af belægningsarbejderne.

B. Genhusningsudgifter

Udgifterne for august toges til efterretning

C. Placering af præstebilleder

Det vedtoges at placere billederne i gangarealet, hvor de tidligere
har hængt.

10. Øvrige udvalg
Valgbestyrelsen
Udvalget vedr. vedligehold i det nye kirkehus

11. Medarbejderrepræsentant.
12. Kassereren
A. Revisionsprotokollat.
Laila Nielsen deltager i
dette punkt

13. Præsterne
A. Max 5 minutters orientering til hver

Tobias Ramm Eberlein orienterede om valgforsamlingen den
15.9.2020 og resultatet heraf.
Arne Bach orienterede om arbejdet, herunder ekstraordinære udgifter til rengøring, hvilket der var tilslutning til.

Der forelå intet.

Protokollen blev taget til efterretning. Bemærkningen omkring
funktionsadskillelse og enefuldmagt blev bemærket uden at rådet
fandt anledning til ændringer.
Bemærkningen om fraværet af en skriftlig aftale omkring afregning
af forbrugsafgifter i præstegårdene blev ligeledes bemærket og
det vedtoges trods manglende lovkrav herom at udarbejde den foreslåede skriftlige aftale herom.

Jens Moesgård Nielsen og Bo Knudsen orienterede om arbejdet i
præstegruppen med at corona-sikre den kommende tids (højtids-)
gudstjenester, herunder at sikre muligheden for at holde

tilstrækkelig afstand ved i noget omfang at øge antallet af gudstjenester, etablere tilmeldningsordning til udvalgte gudstjenester og
sprede deltagerne samt delvist at live-streame højtidsgudstjenesterne. De orienterede endvidere om den påbegyndte minikonfirmand- og konfirmandundervisning og de udfordringer corona-restriktioner giver i den forbindelse, herunder mulighederne for at
afholde konfirmand lejr.
Svend Erik Søgaard orienterede om arbejdet med musiktilbud på
sygehuset.
14. Næste møde
FU 06.10.20. kl. 17
Menighedsrådet 21.10.20
kl. 18,30
15. Eventuelt
A. indleder til næste
møde:
Ulrik Baun
Jens Moesgård Nielsen takkede for opmærksomheden til sin søns
konfirmation.
16. Protokollen

