Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup

Dato: 11. november 2020

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg K

Fraværende:

Astrid (afbud), Erik Fur (afbud), Jørgen Leth
og Preben Ladefoged

Dagsorden:

Referat:

Meddelelser:
formand

1. Kordegn Helle Hammerich er tiltrådt pr. 1.
november 2020
2. Møde med biskoppen i Østrup
præstegård den 6. november 2020 ang.
ansættelsesprocedure i det ny pastorat
Otterup-Lunde-Hjadstrup
3. Den 8. nov. blev Mattias Skærved indsat
som fungerende sognepræst i OtterupLunde-Hjadstrup pastorat.
4. Rapport fra konsulentbesøg den 29.09
ang. etablering af konfirmandstue modtaget
den 27.10.20.
5. Referat fra PU-møde den 19.10.20. Lån
på kr. 39.583,33 godkendt til køb af El-truck,
Eltor Sharp. Er nu indkøbt.
6. Provstens udsendte corona-retningslinier,
især for brug af mundbind (29.10.20)
Se medsendte bilag
7. Afleveringssyn i præstegården
12.11.20 kl. 9.00. Ledet af provsten og med
deltagelse af repræsentanter fra Otterup
menighedsråd.

fungerende sognepræst

sognepræst

Mattias nævnte problemet med
adgangsbegrænsning til gudstjenesterne
juleaften og evt. nytårsdag. Der arbejdes på
et tilmeldingssystem. Evt. uden traktement til
nytårsdagsgudstjensten.

menighedsplejen
kirkeværge

Brandbox fra præstegården flyttes til
kordegnekontoret den 13. nov.

kontaktperson

Ny aftale på vej om kirketjenerens løse
fridag.

kirke- og kirkegårdsudvalg
økonomiudvalg
aktivitetsudvalg
kommunikationsudvalg
byggeudvalg
Dianas hjørne

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2020
(To bilag medsendt)

Godkendt

2. Godkendelse af budget 2021
(Bilaget fremsendes, når der er stemplet)
Otterup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 61532919, Budget 2021,
Endeligt budget afleveret d. 03-11-2020
08:06

Godkendt

3. Økonomi omkring korturen til London
2021. Øk-udv. indstiller, at der i 2020
betales yderligere 20.000 kr. til
rejseudvalget (Bilag medsendt)

Vedtaget. Preben Holmberg er tovholder
angående betaling. Tanja er informeret om
projektet og vil gerne hjælpe til.

4. Økonomiske dispositioner og indkøb i
Økonomiudvalgets indstilling ifølge bilag
dette regnskabsår (Bilag fremsendes af CK, vedtaget. Heri er indkluderet tilbud fra CTnår priser og tilbud er indhentet)
Elteknik på etablering af netværkadgang i
kordegnekontor. Der søges om 5% midler til
tabt husleje 8.700 kr. samt til køb af borde til
konfirmandundervisningen 44.938 kr.
5. K-K-udv. indstiller, at anlæg af afd. G
igangsættes straks efter nytår

Godkendt i henhold til tilbud af 14.6.2019.
Beløbet er bevilget i budget 2021.

6. Lukket punkt

Særskilt referat foreligger.

Eventuelt:
Næste møde:
På det konstituerende møde den 17. skal
vælges nye alarmvagter

Det nye råd konstituerer sig tirsdag den 17.
november kl. 19.00 i menighedshuset,
Bakkevej 2A

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

