Referat af menighedsrådsmødet
Mandag den 18. maj 2020 klokken 19:00 i konfirmandstuen

Beslutningsreferat
Deltagere: Margit Kristensen, Jonna Petersen, Tenna Lyngholm Johnsen, Svend Åge Erichsen,
Birgit Feldstedt, Mette Carlsen, Henrik Kristensen (Kirkeværge), Marlon Rottenberg.

Mødepunkter

Beslutning

41. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt



42. Opfølgning fra sidste møde.
 Sliske til kistevogn
 Utætte Vinduer i Sakristi

43. Meddelelser fra Formanden.
 Sangaften og Genforeningen 2020.
 Orienteringsmøde til menighedsrådsvalg 2020.
 Sogneeftermiddage resten af 2020.
 Sogneudflugt.







44. Organist – Ledig stilling.
 Vikar i Egernsund og Kværs kirker.
 Stillingsopslag.

45. Åbning af Folkekirken.
 Udmelding fra Kirkeministeriet/Biskoppen.
 Ekstra rengøring.
 Afholdelse af gudstjeneste.
 Andet.

Egernsund kirke




Sliske til kistevogn:
Er indkøbt og taget i brug.
Utætte vinduer i sakristi, der
er indhentet tilbud på at få
dette udbedret. Tilbuddet
fremlægges for provstiet med
henblik på at søge 5%
midlerne.
Sangaften og Genforeningen
2020 udsættes.
Orienteringsmøde til
menighedsrådsvalg afholdes
inden 21. august.
Sogneeftermiddage udsættes
indtil videre.
Sogneudflugt udsættes indtil
videre.
Parkeringspladsen ved kirken
er anvendt til opbevaring af
byggematerialer. Dette skal
fjernes, da det er en privat
parkeringsplads. Formanden
kontakter firmaet, der har
stillet materialerne og beder
dem om at få dem fjernet.
Kværs menighedsråd
kontaktes og den ledige
stilling opslås.
Indtil stillingen er besat
har menighedsrådet
indgået aftale med
Antonia Blaser som fast
vikar.

Kirkeministeriet har bekendtgjort at
folkekirken må genåbne. Første
gudstjeneste (uden nadver) efter
genåbningen afholdes pinsesøndag
den 31. maj klokken 11. Med de nye
krav fra Kirkeministeriet må der max
være 16 kirkegængere til stede fordi
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vi skal synge. Vi sørger for at
overholde Sundhedsstyrelsens regler
om rengøring etc.
46. Invitation til møde i Provstiet vedr. økonomi.

Egernsund Menighedsråd er inviteret
til møde i Provstiet tirsdag den 1905-2020 til en snak om økonomien.
Vi deltager med 3 personer.

47. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen.
 Økonomi.
 Nyt fra Egernsund Kirkegård.
 Corona tiden.






Økonomien ser fornuftig ud.
Mandskabsrummet skal
males udvendigt og
jernlågerne bliver også
malet.
Selvom der har været
restriktioner i Corona tiden
fremstår kirkegården meget
flot.

48. Manglende arbejder – budget 2019.

Projekt vindskeder i kirken er igangsat.
Plankeværk ved konfirmandstuen
diskuteres på Provstimødet i morgen.

49. Meddelelser fra kontaktperson.

Intet nyt.

50. Meddelelser fra kasserer.
 Godkendelse af regnskab 2019.
 Budget 2021.



Årsregnskabet 2019 er indlæst
den 22. april 2020 klokken
12:07 og godkendt af
menighedsrådet.
Budget 2021 skal være
godkendt og indlæst senest
den 15. juni 2020. Kirkeværge
undersøger og indhenter
tilbud på arbejder, der skal
udføres i 2021.



51. Meddelelser fra kirkeværge.
 Klokkeringning Corona tid 4. maj + kontrakt.
 Budget 2020 manglende arbejde.

52. Meddelelser fra Præsten.
 Bibelen på 45 min.
 Gudstjenester efter åbning.
 Evt. andre tiltag.

I Corona tiden ringer kirkeklokkerne
hver aften klokken 17.
De manglende arbejder (renovering
af skrænt og maling af udvendigt
træværk i kirken) for budget 2020
igangsættes.






Egernsund kirke

Bibelen på 45 minutter er
et arrangement for
konfirmander, der laves i
samarbejde med Ulkebøl
og Notmark.
Gudstjenester efter
åbning afholdes søndag
den 7. juni, den 14. juni,
og den 21. juni klokken
11:00.
Konfirmandundervisning
for årgang 2020/2021
starter i september.
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 Præsten holder
sommerferie i uge 30, 31
og 32.
 Højskoledag for dansktysk venskabsforening
afholdes lørdag den 26.
september i Egernsund.
53. Landemode og festgudstjeneste.

Afholdes den 4. september 2020.

54. Ændring i forbindelse med masseudsendelse på
@km.dk eller @sogn.dk.

Dette bruges ikke i Egernsund.

55. Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde afholdes
onsdag den 3. juni 2020 klokken
19:00.

Egernsund kirke
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Referatet godkendt mandag den 18-05-2020 af:

_________________________
Margit Kristensen

_________________________
Jonna Petersen

_________________________
Birgit Feldstedt

_____________________________
Svend Åge Erichsen

_____________________________
Tenna Lyngholm Johnsen

_____________________________
Marlon Rottenberg

_________________________
Mette Carlsen

Egernsund kirke

Egernsund Sogn

