Beslutningsprotokol menighedsrådsmøde
Åbent møde
Mødested: Sognehuset
Mødetid: 30. juni 2020 kl. 17,00

Mødedeltagere: Even, Lilian, Rita, Hanne, Lars,
Morten, Torben og Annelise
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt som udsendt.
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Økonomi
Underskrift af regnskabsinstruks 2019/2020

Der er søgt om at bruge af fremtidssikrede midler
til glas i vinduerne i præstegården. Denne
ansøgning er blevet godkendt.
Instruksen har ikke ændret sig siden sidste år men
skal underskrives hvert år. Blev underskrevet på
mødet.
Klokketårnet er blevet tjæret og står nu færdigt.
Træfældningsprocessen påbegyndes efter høsten.
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Udbygning af sognehus

Provstiudvalget har drøftet vores
projektbeskrivelse omkring udbygning af
sognehuset og finder den relevant og interessant.
De vil gerne drøfte projektet med menighedsrådet
og foreslår derfor et fælles møde 1/9-2020 kl.
16.30, hvor udvalget deltager.
Flisegangen op til kirken og belysning blev drøftet,
da dette projekt godt kan påbegyndes inden
byggeri af sognehus og træfældning. Der tages
kontakt til kirkegårdskonsulent for at få ideer og
forslag til projektet.
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Kirkegårdstakster 2020
Pris på brug af kirke for ikke medlemmer

Det har tidligere været drøftet, at pris for brug af
kirken for ikke-medlemmer skal sættes op. Der blev
vedtaget følgende:
Brug af kirke incl. graver 4.000 kr.
Organist 1.500 kr.
Kirkesanger 1.000 kr.
Brug af kapel incl. graver 2.000 kr.
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Sogneudflugt 2020

Er aflyst pga. corona situationen.
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Spørgsmål til og fra graveren

Torben har fået en forespørgsel på hvor mange der
må være i kirken, når der ikke bliver sunget?
Afstandskravet er 1 meter når der ikke synges og
svaret vil være ca. 90-100 personer. Torben sætter
labels op, så der er god afmærkning af hvor der må
siddes.
Restancerne er hos Bente på regnskabskontoret, så
der kommer styr på dette.

Torben har ansat en sæsonarbejder.
Feriesæsonen står for døren og er planlagt, men
det er muligt, at den bliver skubbet, således at det
kommer til at gå op med den nye sæsonarbejder.
Der har været forsøg på indbrud ved laden hvor
maskinerne står. Torben tager et møde med
vagtselskabet, for at påvise at der helt tydeligt er
tale om et indbrudsforsøg og ikke en fejlalarmering.
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Menighedsrådsvalget 2020
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Kommende aktiviteter
a 16.08.20 kl.09,00
10,00, 11,00
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b
c

04.12.20 kl.18,30
10.12.20 kl.19,00
i Felsted kirke

d
e

09.05.21
21.07.20

Eventuelt

Konfirmation

Der annonceres om valget i avisen i juli måned.
Morten opfordrer til, at der reklameres for valget –
både på tryk men især også på elektroniske medier.
Det skal stå på skærmene i kirken.
Valgudvalget arbejder videre med annonceringen.

Der skal tørres bænke af mellem hver konfirmation
og der skal være nogen i sognehuset til at tage
imod telegrammer mv.
Inge har tilbudt sin hjælp på dagen. Derudover
hjælper Torben, Rita, Lilian, Even og Hanne.

Julefrokost i præstegården
Julekoncert/Esther Brohus
fælles med Ældre Sagen og
Aabenraa Bibliotekerne
pris kr.150,00
Efterfølgende kaffe og
historie fra præsten på
Damms Gård
Guldkonfirmation
Deadline Ugeavisen
Er der gudstjeneste på søndag den 5/7-20? Hanne
undersøger og vender tilbage med dette.
Næste møde: Onsdag den 5. August 2020 kl. 17.00
Møde omkring sognehusets udvidelse den 1.
September 2020. Se nærmere i punkt 3.
Lilian har fået brev om et kursus i arbejdsmiljø for
ansatte og menighedsrådsmedlemmer.
4. September er der inviteret til Landemode. Der er
begrænset deltagerantal.
Endelig tilbagemelding til Lilian på næste møde.
Morten foreslår, at der på næste møde sættes et
punkt på dagsordenen der hedder ”struktur på
menighedsrådsmøder”.

Der ønskes en drøftelse af fremtidig struktur på
møderne og måske en bagkant på møderne i håbet
om at vi bliver mere effektive på møderne.

