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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 19.30 – 22.00 i Kirkensgård
Referat Åbent Møde:
Deltagere: Miriam Hansen, Elmer Haaber, Ann Rytter, Kathrine Kranker, Anker Juul Strøm, Peter
Pedersen, Else-Marie Pedersen, Eva Bernhagen, Birgitte Melchjorsen.
Formandens initialer: MH

1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden
a) Indkvartering af afløserpræst i
forbindelse med kursus.

Dagsorden godkendt med følgende
tilføjelser:
Næste møde skal holdes senest den 15.
november, da budgettet skal
underskrives.
Mandag den 15. kl. 18.50.
MRmøder i 2022 to nye datoer, tirsdag
den 18. januar og mandag den 14.
februar, begge dage kl. 18.50.

a) Afløserpræst 10. til 15. januar og igen
15. til 20. august, da Eva skal på kursus.
Prøver at leje evt. det ”faste” hus i 2022.

b) Taizé andagt.

b) Tager det op til januar.

c) Besøg af børnekor.

c) Organisten fra Jetsmark vil gerne
komme på besøg 25. til 27. marts med sit
kor. Sover i Kirkensgård og synger i
kirken.
.
d) Har ikke nået det.

d) Telefonsvarer/omstilling
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3

Præsten
a) Lørdagsdåb

a) Det er nu muligt igen at have dåb om
søndagen.
Da det også er forbundet med udgifter at
holde ekstra gudstjeneste til dåb om
lørdagen bliver det ikke muligt igen.
Medmindre der allerede fra corona tiden
er lavet en aftale om det.
Vil evt. holde én Børnegudstjeneste om
lørdagen i hvert kvartal, Her kan der
muligvis holdes en dåb.
Tager det op igen senere.
Kollekt. Fredagsklubberne kan godt klare
sig uden ekstra penge, måske bedre at
bruge dem til et andet formål.

4

Kassereren
a) Revisionsprotokollat 2020

a) Protokollatet og påtegningen er
behandlet og godkendt af et fuldtalligt
menighedsråd den 12/10 2020. Arkiveret
i Dataarkivet.

b) Budget 2022

Behandles på møde den 15. november.

c) 3. Kvartalsrapport 2021

Godkendt og underskrevet. Resultatet
viser et forbrug på 74% efter 3. kvartal.
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5

Kirkeudvalgene
a) Birketræer ved diget på Byrum
kirkegård

Der er væltet et af birketræerne i stormen
i begyndelsen af oktober. Har beskadiget
lidt af diget.
Vi søger om lov til at fælde resten.
Rådyr på kirkegården i Vesterø igen.
Urnegravsteder i Byrum skal nedlægges,
men der går lang tid, før det kan ske, da
flere ægtefæller har reserveret plads og ét
yderligere er reserveret. Skal
nedlægningen håndhæves?
Ja, men der kan så ikke reserveres flere.

6

Præstegårdsudvalget

7

BUF– udvalget

Kirke i Børnehøjde aflyses i denne
måned, da det falder sammen med andre
arrangementer.
Skal have talt om Englebixen, der er kun
få der deltager, så resoursen udnyttes
dårligt. Måske kan der laves noget andet?

8

Arrangementsudvalget

Møde den 25. oktober.
Holdt frokost den 1. oktober på Marinaen
som afsked og tak til afgående
medlemmer.

9

Koncertudvalget

Orgelkoncert i næste uge med Kasper
Køhl Jensen
Uge 43 Spil dansk
2. dec. Syng julen ind.
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10

Kontaktperson

11

Kirkeværgerne

12

Redaktionsudvalget

13

PR udvalget

14

Ansvar for flaget

15

Eventuelt

Mødet slut kl. 22.15

Personalemøde i morgen kl. 14.

Nyt Kirkeblad på trapperne.

Referat: Else-Marie Pedersen

