Mødereferat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Tirsdag den 14. april 2020 kl. 18.30
Deltagere:

Leo, John, Jonna, Maiko, Karin, Maja, Torben

Afbud:
Næste menighedsrådsmøde:

13. maj kl. 18.30

Samarbejdsudvalg:

21. september 2020 kl. 19.00 i Oksbøl

Forretningsudvalg:

06. maj kl. 16.30

AFHOLDT SOM WEB-MØDE VIA SKYPE
Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
•

Afholdelse af møder -web i den kommende tid, via Skype

•

Nedlukningen indenfor kirken, hvad er tilladt og ikke tilladt

•

Gudstjenester
Alle gudstjenester er aflyst indtil 10. maj.

•

Den kommende konfirmation
I midten af maj får vi besked om gudstjenesten evt. skal flyttes igen Så vi afventer.

•

Dåb – vielser – begravelser / bisættelser
Ved dåb og vielser er deltagerantallet max 10 inkl. kirkepersonalet
På basis af KM og biskoppens vejledning besluttede vi enstemmigt at der ved
bisættelser/begravelser må der max. deltage 20 pårørende + kirkens personale.
Kirkepersonalet sikrer at deltager antallet overholdes.
Retningslinjer lægges også op på hjemmesiden.

•

Andre kirkearrangementer
Andre arrangementer er alle aflyst

•

Personalet ansat ved kirken
Efter den 23. marts er udendørsarbejde tilladt ved overholdes af retningslinjer. Torben brugte
perioden før den 23. marts til at afholdes ferie
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•

Hygiejniske retningslinjer
Der er opsat håndsprit automater i kirken, konfirmandlade og mandskabsbygning.
Hynder på kirkebænkene fjernes.
Salmebøgerne er fjernet. Der benyttes samleblade i perioden.
Der kommer ekstra rengøring af kirkebænkene mellem kirkehandlingerne.
På toiletterne sættes der ligeledes håndsprit ind.
Derudover skal sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes.

•

Udsættelser af møder og arrangementer
Alle planlagte kurser er aflyst. Næste MR-møde bliver også et Web-møde.
Sommerfesten vil blive aflyst, medmindre der kommer andre udmeldinger.
Pinsegudstjenesten er i Oksbøl regi, men aflyses sandsynligvis.

•

Orientering via hjemmesiden
Maiko er tovholder på at der gives nødvendig orientering på hjemmesiden

2. Næstformand, Jonna
Intet til beslutning

3. Præsten. Maiko
Kommende arrangementer.
Intet til beslutning.

4. Økonomiudvalg, John og Leo.
Intet til beslutning.
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Thorkild og Leo.
Årligt syn den 30. april. Skal det udsættes ?
Vi besluttede enstemmigt at udsætte synet. Ny dato fastsættes evt. på næste møde
6. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til beslutning.

7. Aktivitetsudvalg Karin, Jonna, Maiko og Maja
Planlagte cafe arrangementer?
Arrangementet den 20. maj er ikke aflyst endnu. Vi afventer udmeldinger.
Robert kommer hvis det ikke aflyses.
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8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna.
Intet
9. Kirkeværge. Karin
Intet
10. Kontaktperson, Leo
Intet

11. Orientering
Formand, Leo
Kurser?
Intet
MR-valg i 2020, orienteringsmøde 09. juni og 15. september valgforsamling. Tid til at finde kandidater.
Der skal findes min 4 kandidater
Næstformand, Jonna
Kirkeværtssituationen skal afklares. Jonna tager en snak med dem vi har.
Præsten. Maiko
Intet. Hun forsætter med at lave andagter på YouTube kanalen, indtil vi må holde gudstjenester igen.
Økonomiudvalg, John og Leo
100 året for genforeningen, arrangementer. Noget nyt?
Gudstjenesten den 14. juni er usikker.
Budget 2021. Hvad er status
Processen er i gang. Diskuteres på næste MR-møde.
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
Nye låger ved kapel og urnelund.
Afventer godkendelse fra Stiftet
Taget på kirken. Status.
Leo orienterede om status. Afventer rapport fra Kronborg
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til orientering
Kirkeværge, Karin
Intet til orientering
Kontaktperson, Leo.
Intet til orientering
Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
Intet
Aktivitetsudvalg. Jonna, Maiko og Maja.
Intet
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Intet
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Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja
Intet
Gaveudvalg, Jonna og Maja
Konfirmander får kort og kuglepen fra MR
Fra kirken får de en bibel
Skovene, Leo
Intet.
12. Evt.
Intet
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