Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 23. september 2020

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg K

Fraværende:

Preben Ladefoged, Suzanne Johansen

Dagsorden:

Referat:

Meddelelser:
formand

1. 09.09.20 Notat fra uformelt møde med
provsten den 8. sept. (se bilag)
2. 09.09.20 Kordegnestilling opslået (se
bilag)
3. Konsulentbesøg den 29. sept. kl. 15.00 i
Menighedshuset
4. Resultatet af menighedsrådsvalget
5. Gaver må ikke gives i form af gavekort
(ifølge Tanja)
6. Overlevering af nøgler fra Suzanne og
Jens til BK og udlån af nøgler til Grethe
Skree
7. 07.09.20 Meddelelse ang. LED-pære
tilskud
8. 23.09.20 Valgforsamlingens
sammenfattende beslutningsprotol
underskrives og indsættes i
menighedsrådets beslutningsprotokol

sognepræst (kbf)

sognepræst

Konfirmationsforberedelsen 20/21
Hvornår starter den? Efter 1. nov.
Hvor mange konfirmander? 76
Hvor mange hold? 4 hold
Hvilke lokaler? Konfirmandstue, kirke,
præstegården
Hvilke præster? Astrid + ??
Der er budgetteret med salmebøger. De er
ved at blive bestilt i boghandlen.
Konfirmationerne fra foråret er ved at blive
afholdt.

menighedsplejen

Formand?
Hele Danmarks Familieklub låner
konfirmandstue og køkken 10 mandage fra
16.00 til 19.30 fra den 12.10.20 til 08.03.21

kirkeværge (se bilag: Året-2020.pdf)
kontaktperson

Vi tager vikar ind 3 timer om dagen i Dianas
forventede 6 ugers fravær

kirke- og kirkegårdsudvalg
Økonomiudvalg inden

Nødvendige større ting bør indkøbes inden
udgangen af oktober

aktivitetsudvalg (se 3 bilag)
kommunikationsudvalg

Forslag om at kordegnen bliver den ene
administrator af KaBoo

byggeudvalg

Maskinhuset bliver bygget næste år

Dianas hjørne

Pyntegræskarene har indbragt 700 kr

valgbestyrelsen

Ekstraordinær valgforsamling den 6. okt.

Beslutningspunkter:
1. Evt. nedsættelse af ansættelsesudvalg til
kordegnestillingen med henblik på
udvælgelse, samtaler og ansættelse

Der nedsættes et ansættelsesudvalg
bestående af Erik S + Birgit + Mogens.
Udvalget mødes kl. 10.00.
Menighedsrådet bemyndiger udvalget til at
ansætte den bedst kvalificerede

2. Orientering om- og planlægning af
budgetarbejdet for 2021.

Der indkaldes til økonomiudvalgsmøde
mandag den 28. sept. kl. 14.00

3. Gennemgang af revisionsprotokollat til
årsregnskab 2019 (se bilag)

Menighedsrådet har gennemgået
revisionsprotokollatet til årsregnskab 2019
og har taget det til efterretning

4. Kirkekaffe?

Afventer en bedring i corona-situationen,
inden kirkekaffen genoptages

5. COVID-19 og jul? Evt. udvalg med
repræsentanter for menighedsråd, præster
og medarbejdere

Astrid, Diana, Mogens C, Bjarki og Birgit
Astrid sammenkalder udvalget torsdag den
8. okt. kl. ?

6. Betingelser for udlån af konfirmandstue til Mogens og Birgit laver et aftalepapir onsdag
Hele Danmarks Familieklub udarbejdes
den 30. sept. kl. 9.30
(regulativ + aftalepapir)
7. Lukket punkt ang. klage til ministeriet

Næste møde:

7. oktober

Underskrifter på referat fra menighedsrådsmødet den 23. september 2020
Astrid Paludan
Birgit Klinting
Christian Karstensen
Erik Frank
Erik Steen Hansen
Georg Klinting
Jørgen Leth
Lenta Samberg
Mogens Larsen
Preben Ladefoged
Suzanne Johansen

