Ørsted Menighedsråd

Beslutningsprotokol fra MR møde tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 i Sognegården
Deltagere: Knud Sejersen, John Mikkelsen, Elsebeth Jakobsen, Gudrun Nielsen, Frank Gjesing,
Marianne Boje
Afbud fra: Jonna og Jesper
Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden

Referat
Tilføjet punkt 3.a

2.

Ok.

3.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste
møde

Drøftelse af foreløbigt budget 2022, og aflevering
Økonomiportalen
3. A. Godkendelse af at der bruges ressourcer til
revisor fra BDO, for uddybelse af vores frie
midler i de senere år.
4.
Siden sidst: Koncerten ved Tangkæret. Koncerten
i kirken med Sine, Torben og Henrik
Sct. Hans. Gennemgang af programmet
5.
Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr.
Kirkegårdslederstillingen til besættelse 01.10.21
6.
7.

8.

9.
10.

Gennemgået og accepteret. Budgettet er lagt i
Økonomiportalen
OK. til denne opgave, som Lillian og revisor
laver i næste uge.

To flotte koncerter med 100 deltagere begge
gange.
Sct. Hans programmet er helt klar
Udvalget består af: John, Marianne, Jonna,
præsten, samt en medarbejderrepræsentant.
Der udfærdiges stillingsopslag i næste uge.
Flytning af MR-møde fra 26.okt. til 27. okt.? pga. MR-mødet bliver den 27. oktober kl. 19.00
arrangement i kirken
Orientering fra:
a. Sognepræsten
Gudstjenestelisten blev uddelt.
Der arbejdes med minikonfirmander for de
kommende 4. kl. efter sommerferien.
Kommende 3. klasser i foråret 2022.
Begge gange i samarbejde med Rougsø Nord.
b. Kirkeværgen
Intet
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Henning Kjær har udbedret
borebilleangrebet i kapellet, samt skiftet en
rude i tårnet.
Kirke og Kapel er færdigkalket
d. Præstegårdsudvalg
Intet.
e. Kasseren
Intet.
f. Kontakt/medarbejder- repræsentant
Orientering. Der afholdes medarbejdermøde i
morgen onsdag.
g. Aktivitetsudvalg
Orientering
Frank gennemgår hvordan Projektor mm kan
God og grundig information om hvordan
bruges ovre i kirken.
IPad bruges, når der vises PowerPoints.
Samt hvor der tændes og slukkes for diverse.
Evt.
Intet.
Næste møde den 31. august (serveringsansvarlig) ?

