Dagsorden til menighedsrådsmøde den 2. juni 2022 kl. 19.00
i Konfirmandstuen
Til stede: Grete Bækgaard Thomsen, Hanne Maarupgaard, Margit Agergaard, Conny L. Andersen og Anna Marie Andersen
Afbud fra Henning Bjerg Mikkelsen, der er sygemeldt og Peder Lund Jensen

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra
mødet den 22. marts

Referatet er godkendt og underskrevet.

3.

Siden sidst

Møde med Lokalhistorisk Arkiv den 27. april er
afholdt, og der er aftalt nyt møde den 7. juni.
Menighedsrådet har udarbejdet en plan for det
videre arbejde.
Menighedsrådet har i tilfælde af, at der skal
arbejdes videre med sagen etableret et udvalg
til at forestå den videre kontakt, bestående af
Anna-Marie Andersen og Grete Bækgaard
Thomsen.
Kirkegårdsvedtægter er godkendt af provstiet,
vedhæftet.
Åben klynge – hvordan gik det?
Der var ca. 10-15 om eftermiddagen.
Samtale med Martin Christoffersen, der ønsker
at udtræde af menighedsrådet for denne
periode. Der kommer senere en skriftlig
anmodning.
Efter aftale med Martin Christoffersen fortælles
det på dette møde.

4.

Kirkens liv og vækst

5.

Orientering

Hvordan sikrer vi, at der er penge til indholdet i
Kirkens liv og vækst i den nuværende
økonomiske situation?
Emnet blev drøftet, og rådet vil gerne prioritere
kirkens liv og vækst ved at have mulighed for at
skabe rum for samvær for differentierede
grupper i sognet inden for kirkens rammer.
Der ønskes 25.000 kr. i forhold til budget 2023.
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a) Kontaktperson

a) Svend Jensen er ansat som
gravermedhjælper fra 1. maj 2023.

b) Kirkeværge

b) Der er afholdt syn den 3. maj 2022.
Synsprotokollerne er fremsendt til PU.
Synsprotokoller er vedhæftet.
Toiletterne på kirkegårdene åbnes i en
periode på 3 måneder, hvorefter det
evalueres.

c) Kasserer

c). Kvartalsrapport pr 31. marts 2022
Er vedhæftet.
Menighedsrådet tog rapporten til
efterretning.
Da kopimaskinen gik ned, blev der brug for at
købe en ny. Pris ca. 15.000 kroner, som ikke var
budgetteret i indeværende år.
Provstiudvalget ansøges om 5 % midler, da der
ikke er frie midler til at betale regningen.
Vaskemaskinen er ikke længere mulig at
reparere, og der er derfor indkøbt en ny til
6.528,13 kr., hvilket der ikke er budgetteret med
i indeværende år.
Provstiudvalget ansøges om 5 % midler, da der
ikke er frie midler til at betale regningen.
Frie midler ultimo 2021 var – 62,917, ultimo
2021 var frie midler dalet til – 9,490 kr.
Vi var kommet i mål, hvis moms% ikke var faldet
i forbindelse med køb af multimaskine.
Differencen er på 14.330 kr.
Provstiudvalget ansøges om 5 % midler, da der
ikke er frie midler til at betale regningen.

d) Kirkeudvalg

d) Intet nyt.

e) Præstegårdsudvalg

e) Der er afholdt syn den 3. maj 2022.

f) Bladudvalg

f) Intet nyt.

g) Aktivitetsudvalg

g) Menighedsrådet er forespurgt om forsat
deltagelse i samarbejdsaftale om
Babysalmesang. Menighedsrådet ønsker at
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være med.
h) Medarbejderrepræsentant
Der er planlagt 4 medvandringer i løbet af
sommeren.
i) Sognepræsten

Intet nyt.

6.

Budget 2023.

Foreløbigt budgetudkast er vedhæftet. Ønsker
til 2023 og efterfølgende år blev prioriteret

7.

Kommende møder

Menighedsrådsmøde den 23. august – Afbud fra
Margit
Fælles menighedsrådsmøde med Dybe Ramme
Menighedsråd den 13. september kl. 19.

8.

Eventuelt

Intet.

Referat: GBT
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