Ørsted Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde onsdag d. 23 okt. 2019 kl. 9.30-12.00 i Sognegården
Afbud fra:
Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden

Referat
ok

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste
møde.

ok

3.

Siden sidst/post
Evaluering: Vi sætter spot på strukturen
Afsked med Maja
DAP kursus
Økonomi: opgørelse over byggeriet
Hvad skal der laves inden 2020?

Det var en god aften med forskellige input. Vi
arbejder videre med det i det nye år.
Vi fik taget en fin afsked med Maja.
Et godt kursus med fin tilslutning.
Budgettet på 4,1mill. er overholdt.
Toilettet i Kapelbygningen renoveres i år.
De gamle lamper fra præsteboligen opsættes
på Kapelbygningen.
Kvartalsrapporten godkendt og underskrevet,

4.

Godkendelse af kvartalsrapport.
5.

6.

Indsættelse af Susanne den 10. nov. I kirken og
Sognegården.
Program/planlægning af dagen
Bagning, dække bord, hjælpere.
Tilmelding til ordination 7. nov.
Susannes opstart den 15. nov.

7.

Opslag af præstestilling i Auning. Vigtige datoer

8.

Datoer for MR møder i 2020.
Forslag: tirsdag den 21. januar kl. 9.30
Tirsdag den 25. februar kl. 9.30
Tirsdag den 24. marts kl. 9.30
Orientering fra:
a. Sognepræsten: konfirmandundervisning,
bespisning af konfirmanderne
b. Orientering fra formanden:
ref. formandsmøde
oprydning i Sognegård og lade. Dato?

9.

10.
11.

Der laves program til kirken.
Borddækning søndag kl.10,00.
Der serveres 8 forskellig slags kage.
9 personer deltager fra Ørsted
Susanne bydes velkommen af MR og de øvrige
ansatte onsdag den 20. kl. 9 – 10.30.
Datoer afventes.
Ok til alle datoer.

Undervisning den 24. okt. kl. 12.30.- 14.10
Marianne tager første gang, og laver en plan

Kirkebladet
c. Kirkeværgen

Orientering.
Oprydning i det nye år i laden. Sognegård Jonna og Marianne aftaler.
Orientering
Intet

d. Kirke- og kirkegårdsudvalg
e. Præstegårdsudvalg
f. Kasseren
g. Kontakt/medarbejder- repræsentant

Intet
Intet
Intet
Orientering

h. Aktivitetsudvalg
Evt.
Næste møde d. 20. nov.kl.9.30 (kaffe sang)

Intet
Intet
Næste møde 20 nov. Kl.10.30.
Kaffe sang KM og Marianne.

