Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 11. juni 2020

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg K

Fraværende:

Afbud fra Preben L, Mogens L, Erik Frank,
Jørgen L

Dagsorden:

Referat:

Meddelelser:
formand

1. Orienterings-/menighedsmøde afholdt den
9. juni. Referat udsendt den 10. juni og kan
ses på hjemmesiden.
2. 2020.06.05 Svar fra Bogense provsti ang.
maskinhallen. PU imødekommer ikke
menighedsrådets anmodning om at
igangsætte opførelsen allerede i år. Rådet
anmodes om at få el-ledninger gjort lovlige.
3. Tilbud fra provstiet om fælles annonce
ang. Valgforsamlingen den 15. september.
(Svar senest mandag den 3. august.)
4. Torsdag den 18. er der kirkesyn kl. 13.00
og i præstegården kl. 15.00
5. Biskoppen vil gerne holde møde med
menighedsrådet torsdag den 18. kl. 17.30

sognepræst (kbf)
sognepræst
menighedsplejen
kirkeværge
kontaktperson
kirke- og kirkegårdsudvalg

Man søger at finde en dato i starten af juli for
et møde i udvalget

økonomiudvalg
aktivitetsudvalg
kommunikationsudvalg
byggeudvalg

Stof til OtterupBladet indleveres senest den
25. juli til Georg

Dianas hjørne

Rygende travlt på kirkegården

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af 1. budgetbidrag 2021
Bilag med stempel:
Otterup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
61532919, Budget 2021, , Bidrag budget
afleveret d. 08-06-2020 09:31
(Bilag udsendt af kasseren den 8. juni)

Godkendt

2. Lovliggørelse af el-installationer i
maskinhuset

Der sendes bud efter en elektriker for at
bringe ledningerne i lovlig tilstand. Der
indhentes et overslag.

3. Kontanter/MobilePay?

Der oprettes en MobilePay-ordning til
betalinger til Otterup sogn, dog ikke til
menighedsplejen

4. Kirkebil. Hvad gør vi, når Otterup Lillebil
ikke kan køre?

Der henvises til at benytte flextrafik, når
kirkebilen ikke kan køre. Udgiften til flextrafik
for den enkelte tur kan refunderes mod
aflevering af kvittering.

Næste møde:

26. august 2020

Underskrifter på referat fra menighedsrådsmødet den 11. juni 2020
Astrid Paludan
Birgit Klinting
Christian Karstensen
Erik Frank
Erik Steen Hansen
Georg Klinting
Jørgen Leth
Lenta Samberg
Mogens Larsen
Preben Ladefoged
Suzanne Johansen

