Menighedsrådsmøde MR 2020-10 18. november 2020 kl. 18.30 i Kirkehuset
Afbud fra: Anders Nørgaard, Jens Moesgård Nielsenog Bo Knudsen. Ulrik Baun deltog ikke i behandlingen af punkt 1, 2 og 3A.
Indledning ved Klaus Lytzhøft
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

2. Formand og næstformand.
A. Forbrugsudgifter for
præsteboliger
B. Lukket punkt.
C. Samarbejdsaftale med
Gødstrup
3. Kontaktpersonen
A. Kordegn i kirken

B. Rengøringsaftale

C. Lukket punkt

4.

Kirkeværgen

Godkendt

Stiftets oplæg vedtoges.
Se særskilt referat
Samarbejdsaftalen om den kirkemusikalske betjening af hospitalskirken i Gødstrup godkendtes.

22/11 Elin Hansen
29/11 Klaus Lytzhøft
06/12 Karen Bunk
13/12 Elin Hansen
20/12 Klaus Lytzhøft

Arne Laugesen redegjorde for omfanget af den foreslåede midlertidige eksterne rengøringsaftale, indtil re-normering af kirketjenerfunktionen ovenpå kirkehusbyggeriet er afklaret. Aftalen vedtoges
indgået.
Se særskilt referat

Aksel Fyhn orienterede om status på færdiggørelse af indretningen
af kirkehuset og bestykning af udendørsarealerne. Arne Laugesen
orienterede i forlængelse heraf om bestykning og supplerende indretning af køkkenet, hvor vasken må reklameres.
Herudover orienterede Aksel Fyhn om en gennemført kloakinspektion, der har affødt renovering af de sidste 2 m mellem skelbrønden og den kommunale kloak.
Endelig orienterede han om status på udbedringen af vandskaden
på kordegnekontoret.

5. Kirkeudvalget

Tobias Ramm Eberlein orienterede om status på kirkeudvalgets arbejde med at indhente tilbud på en permanent streaming-løsning.
Grundlaget tillader endnu ikke en indstilling og det videre arbejde
overlades til det kommende menighedsråd.

6. Præstegårdsudvalget

Aksel Fyhn orienterede om vedligeholdsarbejder på Ranunkelvej.

7. Aktivitetsudvalget
a.Aflysning af adventsfesten

Klaus Lytzhøft orienterede om baggrunden for aktivitetsudvalgets
beslutning om at aflyse adventsfesten i lyset af coronasituationen.

8. Korudvalget
9. Byggeudvalget
A. Aktuel status

B. Genhusningsudgifter,
herunder nedlukning af
depot.
10. Øvrige udvalg
Valgbestyrelsen

Karen Bunk orienterede om nedskaleringer i de planlagte Messiasopførelser og lokaleændringer for julekoncerterne.
Arne Bach orienterede om aktuel status, herunder den endnu udestående inddækning af ventilationsanlæg i garagen, der afventer
levering af en dør i restordre, samt arbejde på teleslynge og forbedret lysstyrke i foyeren.
Kun depot-udgifter resterer. Det besluttedes at forhøre sig om der
fra genbrugsforretninger er interesse i det opmagasinerede møblement.

Tobias Ramm Eberlein orienterede om resultatet af valghandlingen
17.11.2020

11. Medarbejderrepræsentant.

Carsten Færch formidlede et indtrængende ønske fra kordegnene
om meget tidsnær udbedring af vandskaden i kordegnekontoret.
Aksel Fyhn vil forestå en intensivering af udbedringsindsatsen.

12. Kassereren

Der forelå intet.

13. Præsterne
A. Max 5 minutters orientering til hver

Poul Nygaard Kristensen orienterede om planlægningen af julegudstjenesterne i Kølkær og i arresten.
Svend Erik Søgaard orienterede om de aflysninger af arrangementer og gudstjenester, coronasituationen har affødt.

14. Eventuelt
Sikring af streamingudstyr
ifm. leje i december
Parkering på kirkepladsen

15. Protokollen

Carsten Færch afklarer forsikringsforhold og mulighed for flytning
af udstyret i de perioder, kirken er åben. Indtil denne foreligger aflåses kirken.
Aksel Fyhn opfordrede det kommende menighedsråd til at overveje at aflukke kirkepladsen ift. parkerende biler.

