Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 19.00 i Kirkensgaard

Dagsorden
Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Lilli Jensen, Else-Marie Pedersen. Miriam Hansen, Eva
Bernhagen og Birgitte Melchjorsen.
Anker Juul Strøm blev forhindret, men stødte til kl. 20.00.
Formandens initialer: BK

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) MR-valg, herunder beslutning om
antal MR-medlemmer i den nye
periode.

b) Nyt om ejendomshandel
c) Dato for syn 2020

Dagsorden godkendt som telefonmøde
med behandling af punkterne 2.a, 3.a, 13
og 14.
BK orienterer på mail om punkt 2 b.
Resten tages op senere, når vi
forhåbentlig kommer på den anden side
af nuværende Corona tilstande.

a) Udfærdiget 4 modeller for antal
deltagere i det kommende MR. Der var
flertal for Model 2 med hhv. 2 medl. fra
Vesterø og Østerby og 3 medl. fra
Byrum. Beslutningen indberettes til
biskoppen inden 1. april. Model 2 giver
større mulighed for at få både nye og
erfarne medlemmer i rådet.
b) Orienterer på mail.

3.

Præsten
a) Beslutning, konfirmationernes
placering 2021
b) Mere om 5. maj arrangement

a) Der holdes 2 konfirmationer, præsten
vil gerne have begge i samme uge, f.eks
Store Bededag og efterfølgende søndag
(30. april og 2. maj) eller Kr.
Himmelfartsdag og efterfølgende søndag
(13. maj og 16. maj). Sender forslag ud til
debat blandt medlemmerne.

4.

Kassereren

5.

Kirkeudvalgene
a) Ny maskine under tag

6.

Præstegårdsudvalget

7.

Arrangementsudvalget

8.

Koncertudvalget

9.

Kontaktpersonen

10.

Kirkeværgerne

11.

Redaktionsudvalget

12.

PR udvalget

13.

Ansvar for flaget
Hvis kirkerne stadig er lukket for alt, skal
a) Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og der heller ikke flages. Kun ved afholdelse
2. Påskedag
af eventuelle enkeltstående kirkelige
handlinger, der ikke kan udsættes, vil det
tilstedeværende personale sørge for
flaget.

14.

Eventuelt

Mødet slutter kl. 20.10

Der er modtaget et acceptabelt tilbud på
ny belysning i den lille sal i Kirkensgård.
Vil forsøge at få arbejdet udført, mens
huset er lukket,

Referat: Else-Marie Pedersen

