Mødereferat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Torsdag den 11. juni 2020 kl. 18.30
Sendt til:

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

Afbud:
Næste menighedsrådsmøde:

11. august kl. 18.30

Samarbejdsudvalg:

21. september 2020 kl. 19.00 i Oksbøl

Forretningsudvalg:

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a. Det årlige syn. Fredag den 12. juni eller torsdag den 18. juni klokken 16.00 er foreslået.
Vi blev enige om den 12. juni klokken 16.00. Vi starter med præsteboligen, med begrænset
deltagerantal. Resten møder klokken 16.30.
b.

Genautorisering af menighedsrådsbrugere
Rettigheder fra sidste år blev overført fra sidste år

c.

Nyt års-ur til klokkeringning
Vi besluttede enstemmigt at indkøbe et forbedret års-ur. Pris ca. 7.000 kr.

d. Reviderede retningslinjer for genåbning af folkekirken og andre trossamfund
Umiddelbart får det ingen indflydelse på deltagerantallet ved de indendørs kirkelige ceremonier
e.

Opfordring fra biskoppen til at foretage ringning den 15. juni klokken 12.00 – 12.05
Vi besluttede at følge biskoppens opfordring.

f.

Aftensringning.
Vi besluttede at aftensringning i sommertiden skal foretages klokken 18.00.Vi starter den 15. juni.

2. Næstformand, Jonna
a. Intet til beslutning.

3. Præsten. Maiko
a. Evt. indkøb af ”for-pakket nadver” til brug under Corona tiden
Vi venter og ser tiden an. Foreløbig er der ingen nadver ifm. gudstjenesten
b. Glasplade på alteret til beskyttelse af alterdugen. Skal vi have det, og hvor langt er vi med den nye
alterdug?
Vi besluttede at indkøbe en glasplade ifølge specifikationer som Leo har undersøgt på forhånd.
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c.

Kommende arrangementer.
Intet til beslutning.

g.

Placering af lærred i kirken
Vi besluttede at udskyde beslutningen til næste MR møde.

4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a. Godkendelse og aflevering af budget 2021

Menighedsrådet har enstemmigt godkendt Svenstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59266217,
Bidrag budget afleveret d. 11-06-2020 kl 19.34
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Thorkild og Leo.
a. Intet til beslutning

6. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
a. Intet til beslutning

7. Aktivitetsudvalg Karin, Jonna, Maiko og Maja
a. Intet til beslutning

8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna.
a. Intet til beslutning

9. Kirkeværge. Karin
a. Intet til beslutning

10. Kontaktperson, Leo
a. Intet til beslutning

11. Orientering

Formand, Leo
a. MR-valg i 2020, orienteringsmøde 09. juni og 15. september valgforsamling. Tid til at finde
kandidater.
Vi skal have forberedt en annonce til Valgforsamlingen inden 18. august.
Valg-udvalget sætter sig sammen og laver oplæg til annoncering mm

b. Den kirkelige genforening, foredrag i Nordborg den 4. november.
Birgitte Romme har sendt materiale du. Leo har videresendt til MR.
c.

100 året for genforeningen, arrangementer. Noget nyt?
Vi viser billeder fra genforeningen på søndag ifm gudstjenesten

d. Kurser?
Intet
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Næstformand, Jonna
a. Intet til orientering

Præsten. Maiko
a. Intet til orientering

Økonomiudvalg, John og Leo
a. Kvartalsrapporten
Regnskabet ser fornuftigt ud.
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
a. Orientering fra sidste udvalgsmøde den 26. maj.

Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
a. Intet til orientering

Kirkeværge, Karin
a. Manglende bibler og salmebøger
Der mangler 30 salmebøger som er forsvundet, desuden mangler der også 20 stk. af: Det Nye
Testamenter

Kontaktperson, Leo.
a. Intet til orientering

Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
a. Næste møde onsdag den 26 august klokken 15.30

Aktivitetsudvalg. Jonna, Maiko og Maja.
a. Næste møde onsdag den 26 august klokken 16.30

Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a. Graveren vil gerne have afholdt en MUS-samtale. Evt. også APV

Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja
a. Intet til orientering

Gaveudvalg, Jonna og Maja
a. Intet

Skovene, Leo
a. Intet

12. Evt.
a. Nye tiltag. ”Babysalme sang”
Det flyttes over i aktivitetsudvalget
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