Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 9. december 2020

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg

Fraværende:

Juan (afbud), Mattias (afbud), Louise (afbud)
Ole

Dagsorden:

Referat:

Meddelelser:
formand

1. 17.11.20 Konstituering + adresseliste
2. 17.11.20 Vejledning til DAP’en
3. 18.11.20 Menighedsrådet indkaldes til
profilmøde den 16. dec. med biskoppen
4. 26.11.20 Referat fra ekstraordinært
menighedsrådsmøde ligger på hjemmesiden
5. 02.12.20 Konstituering indberettet til
valgsystemet, som underetter stift og
sogn.dk.
6. 06.12.20 Anmeldelse af tyveri
7. 07.12.20 Modtaget korrigeret budget 2021
fra Tanja (se dagsordenens punkt 6)
8. 07.12.20 Meddelse om El-måler
udskiftning. MC tager sig af det.

sognepræst
fungerende sognepræster

Mattias vil gerne bruge flere af lokalerne i
præstegården til en dramaforestilling, som
skal optages på video. MR forudsætter, at
rummene efterlades i ryddelig stand.

menighedsplejen

Ole, Juan, Lenta og Astrid udgør udvalget

kirkeværge

Gennemgang af igangværende arbejder

kontaktperson

Kirketjenerens faste løse fridag er efter en
kort forsøgsperiode flyttet tilbage til tirsdag

kirke- og kirkegårdsudvalg
økonomiudvalg

aktivitetsudvalg

Koncert i marts med Malene og Trine under
planlægning.
Stof til OtterupBladet senest 5. jan. til GK

byggeudvalg

Der aftales menighedsrådsmøde i
præstegården mandag den 14. dec. kl. 17

Dianas hjørne
valgbestyrelsen

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af mødeplan (bilag)

Vedtaget

2. Godkendelse af forretningsorden (bilag)

Vedtaget

3. Godkendelse af vedtægter for
a) kirkeværge (bilag)
b) kasserer (bilag)
c) sekretær (bilag)
d) kontaktperson (bilag)
e) Kirke- og kirkegårdsudvalg (bilag)

Vedtaget

4. Behov for ekstra møde angående
præsteprofil mandag den 14. december?
Tidsplan for præsteansættelser (se 3 bilag
med mødeindkaldelse, tidsplan og
vejledning udsendt 18. nov. af Georg)

Der aftales menighedsrådsmøde i
præstegården mandag den 14. dec. kl. 17

5. Tilmelding til juleaftensgudstjenester?

Vedtaget at lave pladsbestilling via
hjemmesiden.

6. Efter henvendelse fra provstiet vedr. en
overskridelse af honorarrammen med 310
kr. er følgende ændringer lavet i indsendte
budget:

Godkendt

Formand: før 23.000 nu 22.900
Kontaktperson og kirkeværge: før 14.950 nu 14.880
Kasserer: før 15.410 nu 15.340
De 310 kr. sparet på honorar er lagt ind på
228035-6100
Nyt budget med stempel:
Otterup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 61532919, budget 2021.
Endeligt budget afleveret 07-12-2020 10:56
Godkendes hermed.

Næste møde

27. januar 2021

Underskrifter på referat fra menighedsrådsmødet den 9. december 2020
Birgit Klinting
Mogens Larsen
Georg Klinting
Erik Frank
Lenta Samberg
Ole Grønlund
Juan Fernandez
Anne Kuntz Jacobsen
John Nymand Rasmussen
Astrid Paludan

