Referat menighedsrådsmøde
Dato

Tid

Sted

Kingos Minde

Onsdag d. 27. maj kl. 18.30
Navn

Initial Deltager Afbud

Bemærkning

Valgte medlemmer
Agnete Dinesen

AD

x

Agnethe Larsen

AL

x

Chaline Gradjean

CHA

Ida Raun-Petersen

IRP

x

Jørgen Peter Sørensen

JPS

x

Karen Pedersen

KP

x

Lars Boe Knudsen

LBK

x

Mette Østergaard

MØ

x

Norma Lønsmann Nielsen

NLN

x

SC

x

Caja Winterø

CW

x

Klaus Meisner

KGM

x

Stig Colbjørn Nielsen

x

Præster

Referent
Helle Sylvest
HSY

x

HJR

x

Gæster
Hans Jørn Rosenkilde, regnskabsfører
Gik 19.10

Mødet afholdes under disse forhold:



Mødet berammes i tidsrummet 18.30-20.00, så vær godt forberedt via bilag
Ved indgangen til Kingos Minde er opsat håndsprit. Alle holder hele tiden minimum 2
meters afstand til hinanden



Kirketjeneren klargør lokalerne. Ingen deler hinandens ting. Ved hver plads er placeret
notatark, kuglepen, en forfriskning og en serviet. Der er ikke yderligere servering.
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Du henter selv dine bilag i dueslaget eller medbringer eget print eller egen pc/iPad
Har man tegn på sygdom, skal der meldes afbud



Dagsorden:
Punkt
1.
1.1

2.
2.1

2.2

Bemærkninger
Godkendelse af dagsorden

Økonomisager
Kvartalsrapport

Godkendt.
Den 28. april var der et menighedsrådsmøde via
skype.

Bilag

Godkendt. Menighedsrådet besluttede at godtgøre engagerede løst ansatte for tabt arbejdsfortjeneste under coronanedlukningen.

Budget 2021

Godkendt.

Bilag

3

Sognesager

3.1

Genåbning af kirken
Bilag

Kontaktperson og præster orienterede om genåbning af kirken Kristi Himmelfartsdag. Det blev
diskuteret, om det kan lade sig gøre at holde kirken åben for besøgende nogle dage eller timer
om ugen.

3.2

Forberedelser til menighedsrådsvalget 2020

Der er delt postkort ud til alle husstande vedr. informationsmødet den 9. juni. Påtænker at portrættere hvert menighedsrådsmedlem på hjemmesiden frem til 9. juni.

3.3

Forespørgsel om optagelse af
on-line- koncert

Der blev givet tilladelse til optagelse af on-line
koncert.

Bilag

Meddelelser

Udsendes som bilag

4.1

Formand

-

4.2
4.3

Kirkeværge
Kontaktperson

Kryptinspektion udsættes til 2021.
Kontaktpersonen orienterede om genåbningen.
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4.4

Kirke og Kirkegårds Udvalg

Fase 2 af restaurering af kirkens inventar –
det har ikke været muligt at få konservatorer
før januar 2021.
Der er sat dataloggere op i kirken til måling
af fugtighed.
Der er indkøbt en hjertestarter, der skal
hænge udendørs på Kingos Minde.
UV – montering på et vindue i kirken – et
forsøg.
De hvide ringmure kalkes i løbet af sommeren.
I Kingos Have ryddes hegnet ind mod
Kongshøjparken – nyt hegn og ny beplantning.
Der er lavet en plan om ændring af Kingos
Have.
Det overvejes at købe en selvkørende græsslåmaskine til præstegården.

4.5

Kommunikationsudvalg

Der er lavet magneter vedr. MR-valget, der
skal deles ud den 9. juni.
Avisannoncen er bevaret under coronakrisen.

4.6

Aktivitetsudvalget

4.7

Gudstjenesteudvalg

Der kan evt. laves en menighedsudflugt til
efteråret.
25. august: Debataften – gudstjenesten til
eftersyn.

4.8

Menighedsplejen

4.9

Skoletjenesten

4.10

Valgudvalget

4.11

Caja Winterø

4.12

Klaus Meisner

Referat

Mad og Mænd starter op 28. maj – udendørs. Tager selv mad og drikke med.
Repræsentantskabsmøde i morgen den 28.
maj.
Udendørs gudstjeneste i præstegårdshaven
2. pinsedag.
Der arbejdes på, hvordan og hvornår konfirmandindskrivning kan finde sted.
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