Ørsted Menighedsråd

Ref. fra menighedsrådsmøde tirsdag den 16. juni 2020 kl. 11.00 i Sognegården
Afbud fra: Susanne
Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden

Referat
OK

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste
møde

OK

3.

Opfølgning på syn. Gennemgang af tilbud og
beslutning for udførelse.
Siden sidst: Nye retningslinjer omkring
afstandskrav i kirke og sognegård. Bilag
vedhæftet.
Sct. Hans. Gennemgang af programmet
Vejkirker. Drøftelse af hvordan vi eks. kan gøre
vores vejkirke mere cykelvenlig og andre tiltag

Gennemgang af tilbud. Vi besluttede at sætte
synsarbejderne i gang i år.
Følger retningslinjerne.

Babysalmesang opstart
Ref. fra budgetsamrådet (Knud)
Budgetlægning 2021. Gendrøftelse fra sidst
(Knud)
Indberetning af foreløbigt budget2021 med
stempel

Opstart den torsdag den 3 september kl. 10
Orientering
Vi gendrøftede budget 2021, med tilføjelsen
omkring de indefrosne feriepenge.
Årsbudget 2021 er blevet afleveret til provstiet
Budgettet er blevet påført tidsstemplet: 10-062020 22:49
Orientering

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Vi har styr på det
Vi arbejder på at nye tiltag: cykelstativ,
pumpe og stik til cykelopladning. Opstilles
ved kapelbygning.
Datoer for udsatte arrangementer. Medarbejdertur 11 okt. efter gudstjenesten kl. 11.00
dato?
Minikonfirmand for 4.kl. opstart den 13. august
Marianne laver en plan over, hvem der stiller
2020.
an til bespisning de enkelte gange,

MR-valget - drøftelse
Orientering fra:
a. Sognepræsten

b. Kirkeværgen

c. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Anskaffelse af spritdispenser til kirke og
sognegård.
d. Præstegårdsudvalg
e. Kasseren
f. Kontakt/medarbejder- repræsentant
Frank 25. års. jubilæum 1. oktober 2020

10.
11..

Gudstjenesteplan – høstgudstjeneste bliver
20. september kl. 11 og efterfølgende frokost i
Sognegården
Tilbud på kamera i kirken, vi arbejder videre
med sagen. Vi laver en studietur til en kirke i
Aarhus. Marianne kontakter præst.
Bliver indkøbt

Ny belægning ved indgang 2 til kirkegården.
Intet.
Orientering omkring flexjobber.
Vi fejrer Franks jubilæum fredag den 2. okt.
om eftermiddagen.
g. Aktivitetsudvalg
Intet
Evt.
Intet
Næste møde den 25. august (serveringsansvarlig) Elsebeth

