Ørsted Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 25. august 2020 kl. 9.30 i Sognegården

Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste
møde.
3.
Siden sidst: Sct. Hans. Opstart minikonfirmander
Evaluering af orienteringsmødet.
4.

Aktiviteter i august/ sept.
August
Konfirmation den 30. august kl. 9.30 og 11.00
Modtagelse af telegrammer m.m. i Sognegården
September
Fællessang d.2. Opstart babysalmesang d.3
Susanne og Jens ‘ velsignelse d. 12. Plan
Valgforsamling d. 15
100 nye salmer opstart 17.
Kirkefrokost den 20. sept. (fortæring og hjælpere)
Hvilket formål skal høstofret gå til?
Fællessang d. 24.
Frivillig middag d. 29. (menu m.m.)
Spaghettigudstjeneste d. 30.
Okt.
Fejring af Franks jubilæum den 2. okt.
planlægning.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Økonomi
Kvartalsrapport, gennemgang og underskrift
Genåbning af budget 2021 for at tilføje
ændringer. Nyt budget afleveret til provstiet.
Nyt budget som bilag
Revisionsprotokollat 2019 gennemgås og
underskrives
Evaluering af Akut Social Drive Out.
Skal projektet fortsætte?
Drøftelse af hvor køretøjer der skal hente
konfirmander må holde - fremadrettet
Drøftelse omkring udgivelse af Kirkebladet.
Forslag om at bladet for juni juli august kobles
sammen med bladet der udkommer til marts.
Gennemgang af dagsorden til budgetsamråd den
27. august. Deltagere i mødet.
Orientering fra:
a. Præsten
b. Kirkeværgen
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg
d. Præstegårdsudvalg

Referat
0k
ok
Sct. Hans: En god oplevelse og god stemning
Minikonfimander en god opstart 19 børn
Fint fremmøde

Knud og Elsebeth modtager telegrammer.
Orientering
Orientering MR mødes kl. 9 for at stille an
Orientering
Orientering
Marianne, Karen Margrethe, Elsebeth, Kaj
og Jonna
Høstofret går som sidste år til Folkekirkens
Nødhjælp
Orientering
Alle i MR er hjælpere Jonna sørger for menu
Der kan være 60 personer i Sognegården
Recept. kl. 16 i Sognegården ca. 60 – 70 delt.
Udvalg hele MR
Gennemgået og underskrevet.
Tidsstempel: 16-08-2020 14:58
Revisionsprotokollatet er ikke fremkommet
endnu
Vi har drøftet sagen og besluttet ikke at
fortsætte.
MR har besluttet at køretøjer skal holde
udenfor kirkelågen gældende fra 2021
Vi anbefaler at Kirkebladets sommerudgave
lægges sammen med marts nummeret.
Orientering
Knud og Marianne deltager.
Intet
Intet
Der er monteret cykelstativ, pumpe og elstik
til elcykler ved toiletbygningen.
Intet

11.
12.

e. Kasseren
f. Kontakt/medarbejder- repræsentant
g. Aktivitetsudvalg
Evt. dato for oprydning i depoter i Sognegård og
lade.
Næste møde den 22. sept. kl. 9.30
(serveringsansvarlig)

Orientering
Orientering
Orientering
Udsættes til næste møde
Marianne

