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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 18.50 i Kirkensgård

Dagsorden
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Kathrine Kranker, Anker Juul Strøm, ElseMarie Pedersen, Birgitte Melchjorsen.
Fraværende med afbud: Peter Pedersen, Eva Bernhagen,
Formandens initialer: MH

Referat
1

Godkendelse af dagsorden

Oplæsning fra Impuls.
Dagsorden godkendt med udvidelse til
punkterne 2 f, g og h.

2

Meddelelser fra formanden
a) Prioritering af opgaver som skal udbedres efter syn.

a)
Vedhæftet som bilag.

b) Valgliste til bispevalg.

b) Godkendelse af navne- og adresseliste
til brug ved bispevalg, som foregår via
NEMID.

c) Visioner/mål for MR-rådet.

c) inden visionsmødet den 28. juni nedsættes en arbejdsgruppe, der laver et oplæg til forarbejdet.
Eva, Kathrine, Ann, Else-Marie.
.
d) Den 28. juni kl. 18 inden visionsmødet
kl. 19. indkaldes til møde med provsten
Winnie Rischel om indkvartering af præster.

d) Indkvartering af afløserpræster 2022.

e) Kulturrådsmøde.

e) Eva og Peter deltog. Kirken fik ros for
koncerter, de fik set hvem, der evt. kunne
samarbejdes med. Fik ellers ikke så meget ud af det.
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f) Distriktsforeningens sommertur

f) Mulighed for at melde sig til den 16.
juni på fastlandet med ægtefælle. Tilmelding inden den 11. juni. Læs på DAP.

g) Stiftende generalforsamling i Kirkemu- g) Kan blive medlem af støtteforeningen.
sikskolen i Vestervig.
Vi tilmelder MR.
h) Generalforsamling i Menighedsplejen

3

Præsten
a) Gudstjenester fremadrettet (sommerfe- a) Om gudstjenester. Fra den 27. juni. Kl.
rie)
9.30 og 11.00, begynder i Vesterø og på
skift mellem kirkerne.
Udmelding fremadrettet efter medarbejdermødet den 10. juni.
b) Syng solen ned.

4

h) En positiv oplevelse. Laver et stort
stykke arbejde, har egen bestyrelse og
god økonomi.
Underafdelinger: Vågetjenesten, Julehjælpen, Besøgstjenesten, Søndagscafeen.
Mangler en suppleant til bestyrelsen, hvis
nogen er interesseret.

b) Skal ikke være i år.
Om vi skal lave noget andet i stedet, finder vi ud af senere.

Kassereren
Udlejning af Kirkensgård til Kræftens
Bekæmpelse:
25/5, 26/5 og 30/6 og igen fra august og
frem sidste onsdag i måneden.
Sender løbende en regning til dem.

5

Kirkeudvalgene

6

Præstegårdsudvalget
a) Kærmindevej 3

Se under bygningssynet.
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7

BUF– udvalget

Nedsætter et udvalg med et netværk, der
kan udføre nogle af opgaverne.
Gudstjeneste Kirke i Børnehøjde i næste
uge 10. juni kl. 17-18.30 med spisning og
en snak om, hvad der foregår for børnene.
Vil også gerne have noget med for de
unge.

8

Arrangementsudvalget

Møde på mandag den 7. kl.12.
Astrid Lindgren arrangement på torsdag.
I kirken, hvis vi bliver for mange til at
være i Kirkensgård.

9

Koncertudvalget
a) Koncert med Matthias.

10

Kontaktperson
a) Årligt medarbejdermøde.
b) Sommerfest.

Har haft møde for nyligt.
Må lave 2 koncerter bliver den 23.juni og
21. juli. I forbindelse med markedsdagene.
Holder en Natkoncert under kunstfestivalen.

a) Fast dagsorden sendes rundt Miriam
sørger for traktement.
b) 13. august festudvalg Birgitte, Miriam,
Grethe, Kathrine og Eva.
For medarbejdere, MR og familie.
Tilbagemelding fra Lene Hvid om arbejdsmiljø gik rigtig fint, men kræver
stort arbejde fra medarbejdere og MR for
at lykkes. En fælles proces.
Problem blandt graverne på grund af kursusdeltagelse i grandækningsperioden er
efterfølgende blevet løst ved en midlertidig ansættelse.
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11

Kirkeværgerne

12

Redaktionsudvalget

13

PR-udvalget

14

Ansvar for flaget

15

Eventuelt

Mødet slut kl. 22.00

Mangler en sidste korrekturlæsning.

Referat: Else-Marie Pedersen

