Ørsted Menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 15.april 2020 kl. 13.30 hos Marianne
Estruplundvej 5
Pga. Corona Virus var mødet ikke offentligt
Deltagere: Knud Sejersen, Kaj Skriver, Jonna Haslund, Elsebeth Jakobsen, Karen Margrethe
Jürgensen,
Susanne Dahlgaard og Marianne Boje
Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden

Referat
Godkendt

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste
møde

Godkendt og underskrevet

3.

Siden sidst: Corona epidemien: hvilke
udfordringer har der været? Og hvordan er de
tacklet?

Susanne fortalte om hendes oplevelser, og
hvordan de forskellige udfordringer er blevet
tacklet.

4.

Forberedelse af MR. Valg. Orienteringsmødet
den 9. juni. KL. 19.00 i Ørsted Sognegård

5.

Gennemgang af aflyste arrangementer pga.
Corona. Hvilke kommende arrangementer skal
aflyses?
Godkendelse af årsregnskabet for 2019 med
stempel. (bilag)

Vi drøftede mulige emner. Knud Jonna og
Marianne forbereder orienteringsmødet den
9. juni kl. 19.00 i Ørsted Sognegård.
Vi aflyser arrangementer til og med den 14.
maj. Afventer derefter at få nye
retningslinjer.
Årsregnskabet for 2019 er godkendt
med stemplet
”Mandag d. 30-03-2020 kl. 20:14”
Vi indkøber en robotklipper, efter henstilling
fra arbejdstilsynet pga. af de stejle skrænter
der skal klippes.

6.

8.

Den økonomiske situation v. Knud

9.

Orientering fra:
a. Sognepræsten

10.

11.

Orientering omkring minikonfirmand
konfirmander og babysalmesang. MR
anbefaler at de nuværende 3. kl. går til
minikonfirmand i efteråret. Og de kommende
3. kl. går i foråret 2021.
MR foreslår at babysalmesang starter i
Ørsted i efteråret.
b. Kirkeværgen
Tidsplan for kalkning af kirken
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet
d. Præstegårdsudvalg. Beplantning og læhegn ved Der er indkøbt hækplanter og indenfor skal
præsteboligens terrasse.
der være hegn. Kaj og Susanne arbejder
videre med projektet.
e. Kasseren
Intet
f. Kontakt/medarbejder
Kirkegårdspersonalet er glade for at være
vendt tilbage.
g. Aktivitetsudvalg
Intet nyt pga. aflyst møde.
Evt.
Drøftelse af hestefolden.
Knud har deltaget i generalforsamling
foreningen for menighedsråd på Djursland
og Mols
Næste møde den 26. maj 2020 kl. 9.30
MR møde kl. 9.30 og syn kl. 13.00

