Side 1 af 2

Dagsorden for menighedsrådsmødet
Onsdag den 3. juni 2020 klokken 19:00 i konfirmandstuen

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

Mødepunkter

Beslutning

56. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt men
fremadrettet skal den udsendes 7
dage før mødet afholdes.

57. Godkendelse og underskrivelse af sidste mødes
referat.

Godkendt og underskrevet.
•

58. Opfølgning fra sidste møde.
• Ledig organiststilling
• Møde i Provstiet angående økonomi
• Parkeringspladsen ved kirken

•

•

Vi har ansat en fast vikar
(Antonia Blaser) indtil
stillingen er officielt besat. Vi
ordner kontrakten sammen
med Kværs menighedsråd.
Vi har været til møde i
provstiet angående vores
negative frie midler og
provstiet havde nogle
spørgsmål som vi
efterfølgende har besvaret.
Parkeringspladsen er blevet
ryddet.

59. Meddelelser fra Formanden.
• Pinsehilsen fra biskoppen

Pinsehilsen fra biskoppen i anledning
af genåbning af kirken er modtaget.

60. Orienteringsmøde til menighedsrådsvalg 2020

Der afholdes orienteringsmøde
til menighedsrådsvalg onsdag
den 12. august klokken 19 i
konfirmandstuen.

61. Utætte Vinduer i Sakristi.

Dette tages med på budget
2021 og her og nu får vi
vinduerne tætnet så det ikke
regner ind.

62. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen.

Intet nyt.

63. Manglende arbejder – budget 2019.
• Plankeværk ved konfirmandstuen

De sidste projekter
igangsættes i følgende
rækkefølge: Vindskeder i
kirken, udluftningsventiler i
kirkerum og maling af udhæng
i kirken.
Plankeværk ved
konfirmandstue. Der mangler
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lige de sidste detaljer inden
dette kan igangsættes.
64. Genautorisering af menighedsrådsbrugere.

Autorisation er blevet givet.

65. Genåbning af kirken.

Første gudstjeneste efter
genåbningen blev afholdt
søndag den 31. maj og det
forløb godt med de nye
”Corona tiltag”.
Det blev besluttet at fra
søndag den 14. juni vil der
igen være nadver til
gudstjenesten (dog med
hensyntagen til Corona
situationen).

66. Udlejning af præstegården.

Stiftet kontaktes med henblik
på forbrugsafgifter og punktet
tages med på næste møde.

67. Meddelelser fra kontaktperson.

Intet nyt.

68. Meddelelser fra kasserer.
• Godkendelse af 1. kvartalsregnskab 2020.
• Budget 2021.

•

•

Kvartalsrapport for 1.
kvartal 2020 er den 26.
maj taget til
efterretning af
provstiet.
Vedrørende budget
2021 så er der
ekstraordinært møde
fredag den 12. juni
klokken 15, hvor
budgettet skal
godkendes.

69. Meddelelser fra kirkeværge.
• Budget 2020 manglende arbejde.

Maling af kirkens udhæng
bliver igangsat efter at
vindskederne er repareret.
Der arbejders videre med
skrænten ved kirken (tilbud er
indhentet).

70. Meddelelser fra Præsten.

Dato for ældresagens sangkor i
forbindelse med fejring af
genforeningen bliver udsat til
foråret 2021.

71. Eventuelt.

Næste menighedsrådsmøde
afholdes tirsdag den 11.
august klokken 19.
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Referatet godkendt onsdag den 03-06-2020 af:

_________________________
Margit Kristensen

_________________________
Jonna Petersen

_________________________
Birgit Feldstedt

_____________________________
Svend Åge Erichsen (afbud)

_____________________________
Tenna Lyngholm Johnsen

_____________________________
Marlon Rottenberg

_________________________
Mette Carlsen

Egernsund kirke

Egernsund Sogn

