Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 7. oktober 2020

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg K

Fraværende:

Christian K, Jørgen L, Lenta S, Preben L

Dagsorden:

Referat:
Referent: Georg K

Meddelelser:
formand

0. En oversigt over befolkningens
sammensætning viser, at der er mange
indvandrere i sognet.
1. Hele Danmarks Familieklub har opgivet at
bruge menighedshuset til deres møderække
2. Møde med konsulenter den 29. sept. vedr.
mulig udbygning af Bakkevej 2A
3. Helle Hammerich er ansat som kordegn
pr. 1. nov. 2020
4. Aflysninger i december p.gr.a. COVID-19
(bilag udsendes med referatet)
5. COVID-19 og julens gudstjenester
(bilag udsendes med referatet)
6. NB Biskoppens nyhedsbrev og
spørgeskema (se DAP’en)
7. Pastor Mattias Skærved påbegynder
vikariat per 1. november, men starter
allerede ’Suzannes konfirmander’ efter
efterårsferien.
8. Resultatet af den ekstraordinære
valgforsamling den 6. okt.

sognepræst

1. søndag i advent (kl. 10.30) bliver holdt
som ’De ni læsninger’ . Der bliver også en
solist.
Forårets konfirmationer er afviklet.
Nu starter tre konfirmandhold (tirsdag
eftermiddag), et med Louise Kiær, et med
Mattias Skærved og et med Astrid.
Desuden et onsdagshold med Mattias
Skærved.
Der er indkøbt materialer til alle 4 hold.
Der mangler nøgler til vikarpræsterne.
Mattias vil gerne kobles på KaBoo.

menighedsplejen

Salget af pyntegræskar har indbragt kr 1190
til menighedsplejen.

kirkeværge

Der ryddes op, så kordegnekontoret bliver
klar til kordegnen. Depotrummet ved
konfirmandstuen bliver også ryddet op i
samarbejde med præster og organist.
Hynderne til kirkebænkene deponeres i
Kirkely. Korstolene deponeres i Kirkely.

kontaktperson
kirke- og kirkegårdsudvalg
økonomiudvalg (referat)
aktivitetsudvalg

Det overvejes til næste møde, om der skal
være en nytårsfejring.

kommunikationsudvalg

Schubertarrangementet i januar aflyses på
grund af corona

byggeudvalg
Dianas hjørne

Vi får gran hjem i uge 43. På grund af
sygemelding kan det blive svært at blive
færdig med grandækningen inden 1. søndag
i advent.

Beslutningspunkter:
1. Evt. køb af ny ’Eltor Sharp’ til kirkegården Vedtaget, at anskaffe maskinen til
(bilag)
tilbudsprisen kr. 105.00 + moms under
forudsætning af, at provstiudvalget
imødekommer vores låneansøgning på
restbeløbet.
2. Evt. overtagelse af køleskab fra præsteg. Erik S forhandler med Suzanne om evt.
overtagelse

3. Anskaffelse af alarmanlæg ved det
kommende kordegnekontor?

Vedtaget, at alarmanlægget snarest
installeres. Kirkeværgen sætter det i værk.

Evt.

Det bør overvejes at flytte flyglet til kirken
Der kunne godt bruges et informationsskab
ved trappen op til kirken.

Næste møde:

Onsdag den 11. nov.
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