Ørsted Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 21. januar 2020 kl. 9.30 i Sognegården
Afbud fra: Susanne (pga. kursus)
Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsordenen

Referat
ok

2.

godkendt

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Godkendelse af og underskrift af referat fra sidste
møde
Siden sidst. Arrangementer: Julecafe –
julekoncert med statsskolen - julegudstjeneste for
BH og skole - nytårsdag –
Opstart af Sorggruppe i Sognegården d. 27. jan.
POST: indsamlingsmøde omkring Folkekirkens
indsamling den 8. marts.
Kursus omkring MR-valg den 20.02.(deltagere)
Gennemgang og godkendelse af det endelige
budget for 2020, der herefter indberettes i
dataarkivet. (bilag)
Gennemgang og færdiggørelse af årshjul for 2020
Frivillighedsmiddag – medarbejder og MR.
arrangement en søndag efter tjeneste.
Medarbejdermøde. Syn.

Oprydning i lade og sortering i depot. Dato
fastsættes.
Økonomi: afslutning af regnskab 2019. Er der
”løse ender”
Orientering fra:
a. Sognepræsten
b. Kirkeværgen
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg
d. Præstegårdsudvalg
e. Kasserer
f. Kontaktperson / medarbejder – repræsentant

9.
10.

g. Aktivitetsudvalg
Evt.
Næste møde tirsdag d. 25. februar kl. 9.30
Jonna serveringsansvarlig

God og godt besøgt eftermiddagarrangement.
God julekoncert. Julegudstjenesten for BH og
skole gik fint. Der ønskes en oversigt over
arrangementer i December måned i god tid.
Nytårsdag var velbesøgt.
Vi springer sogneindsamlingen over i år.
Marianne, Knud, Jonna kl. 18 i Ørum
Budget 2020 blev gennemgået og godkendt.
Ref. lægges ind i Dataarkivet
Middag frivillige onsdag den 29 april kl. 18
( Jonna tovholder )
Medarbejder og MR. tur den 10. maj kl. 11.
Udvalg Frank og Karen Margrethe. Marianne
bestiller bus.
Medarbejdermøde tirsdag den 9. juni kl. 14.
Syn den 26. maj i forbindelse med MR møde
kl. 13.
Onsdag den 15. april kl. 13
Gennemgang af regnskab for 2019

Orientering
Orientering
Stensætning ved Kalkærsvej renoveres snarest.
Flisebelægning ved Sognegården er afsluttet.
Orientering
Orientering
Der har været afholdt lønforhandling for
kirkegårdens medarbejdere.
Orientering
Orientering
Elsebeth

