Ørsted Menighedsråd
Dagsorden til menighedsrådsmøde onsdag den 20. november 2019 kl. 10.30 – 12.30 i Sognegården
Husk vi mødes til kaffe med alle ansatte kl. 9.00 – 10.30
Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse og underskrift af ref. fra sidste
møde.
3.
Valg af formand, næstformand (skriftlig) valg af
kirkeværge, kasserer, kontaktperson, kirkekirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg

4.

Referat
0k
ok
Forman: Marianne Boje. Næstformand: Knud
Sejersen.
Kirkeværge: Jonna Haslund
Kasserer: Knud Sejersen
Kontaktperson: Karen Margrethe Jürgensen
Kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg: Kaj
Skriver

Siden sidst:
Evaluering af: Alene i Vildmarken
På sejlads med Per i Diskobugten
Indsættelsen af Susanne

God fortæller og flot fremmøde.
Rigtig godt og flot fremmøde.
Dejlig dag med stort fremmøde både i kirken
og i Sognegården.
Ref. fra møde i Rougsø Fællesråd, og drøftelse af Vi fra MR har ingen planer.
om deltagelse med arr. ved Elro dagene i pinsen.
Kommende arrangementer:
Kirken og Murens fald 20/11
Pastoratsmøde i Ørsted 21/11 – antal deltagere
Adventskoncert den 5. dec. med Randers
statsskoles kor og orkester. Praktisk arr.
efterfølgende for koret ovre i Sognegården.
Jule Cafe` den 11. dec. Det praktiske

5.
6.

7.

Dagpasningen i kirke den 12. dec. K. 10.
Skolen i kirke den
Nytårsdag i kirken- servering
Henvendelse om fællesarrangement med Rougsø
Sønderhald Y´Mens club den 5. maj 2020
Ansættelse af præst i Auning. Deltagelse de
enkelte datoer. 10. dec. Lørdag den 14. dec. evt.
16. dec. Samt indstillingsmøde 17. dec.
Økonomi ved Knud
Anbringelse af likvide midler
Godkendelse og underskrift på regnskabsinstruks

8.

Årshjul 2020 – forslag til datoer

9.

Orientering fra:
a. Sognepræsten – opstart i embedet –

Orientering
Ca. 40 deltagere tilmeldt
Gløgg og æbleskiver til koret. Jonna og
Marianne
Julekage, brunkager og snolder. Jonna byder
velkommen.
Tovholder i Sognegården: Marianne
20 december kl. 9.30 og kl. 11.
Kl. 16 servering kransekage og verdi.
Vi takker ja til fællesarrangementet.
MR-medlemmer og Præsten deltager.
Indstillingsmødet alle deltager.
Orientering
Sparekassen Kronjylland.
Ny regnskabsinstruks er underskrevet.
Vedtaget ny forretningsgang
Forslag til udflugt med medarbejdere til januar
mødet
Frivillig middag dato januar mødet
God opstart - stille og roligt.

konfirmandtider efter jul

10.

b. Kirkeværgen
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg
d. Præstegårdsudvalg. Parkeringsforhold ved
Sognegården
e. Kasseren
f. Kontakt/medarbejder- repræsentant

Juleafslutning den 28 november servering
æbleskiver og frugt.
Susanne laver en oversigt over
konfirmandtider til efter jul.
Orientering.
Hængelås til yderdøre ved garagerne: Kaj
Flisebelægning ved gavl ordnes inden nytår.
P. forhold drøftet
Intet
Orientering vedr. vikar bilag.

g. Aktivitetsudvalg
Evt.
Næste møde den 21. januar (serveringsansvarlig)

Næste møde den 16 januar kl. 10
intet
Jonna kl. 9.30

