Låsby Menighedsråd

01-09-2020

Referat, menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 12.08.2020 kl. 18.30
Formand Søren Just, næstformand Anne Vestergaard Just, Sekretær Birgit Knudsen, Kontaktperson Christian Christensen,
MR Martin Friis Hedegaard, MR Tanja Bendtsdatter, kasserer Morten Jedig, Sognepræst Pia Husted Blok, Sognepræst Jacob
Haukedal Neergaard; Medarbejderrepræsentant organist Nina Berggreen, Kirkeværge Flemming Just, øv. medarbejdere,
suppleanter.

Tilstede: Søren. Morten, Anne, Christian, Martin, Anne, Birgit, Nina, Jacob, Pia
Afbud:
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

25

Siden sidst

26

Godkendelse af referat fra sidste møde

godkendt

27

Orientering ved præsterne

Der skal findes en forsvarlig måde at genindføre nadver
på – samt ind- og udgangsbøn fra d. 23.08.
Mange dåb i kommende tid. Hvis for mange er det muligt at lægge enkelte efter højmessen (kortere dåbsgudstjenester)
Skal kigge på begrænsning af dåbsgæster.
Jacob på efteruddannelse i uge 37.
Konfirmation. Delt i to hold om søndagen (pga. Corona) og derfor afkortet en smule.
Søren vagt lørdag kl. 9.30
Christian vagt på søndag kl. 9.00
Høstgudstjeneste den 13. sept. kl. 19: Pia spørger Helle
om hun vil pynte. Der bliver ikke et efterfølgende traktement i år pga. Corona

28

Økonomi

Morten: kvartalsrapport (2. kvartal) er godkendt.
MR godkender og efterkommer tilbuddet fra ”landsforeningen af menighedsråds regnskabskontor” om at de
fremover fører Kirkens regnskab.
Søren finder tilbuddet fra L. Mikkelsen vedrørende
hække (urne) og etablering af bede for at finde ud af
hvad vi ”har råd til” m.h.t. bed foran øst-indgang til
kirkegården.
Forslag om indkøb af ”100 salmer” til kirken (nye salmer) 50 stk. + melodibog. Dette er bevilget og Jacob
tager sig af indkøb.

29

It-udstyr til Jacob

Bevilget: Docking station, tastatur og mus til Jacob

30

Afløsere for Gitte og Jeanette

Jacob kigger på et udkast til stillingsopslag for konfirmandmedhjælper og sogne, køkkenhjælp

31

Kommende opgaver på kirkegård – kirke

Indhentet tilbud på befæstningen fra våbenhus til kapel-
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let og tilbud valgt.
Der skal indhentes tilbud på belysning langs nye sti
samt tilbud på belysning af bagsiden af kirken.
Udskiftning af tagsten, kalkning af
mur/tårn/gavl/våbenhus, rensning m.m. (Viby Murer)
Udskiftet træ på gelænder.
Hvis der er økonomi så evt. understrygning af tag senere.
Udvikling af kirkegården – lave en langtidsplanlægning
(10 årsplan) i forhold til udformningen af fremtidens
kirkegård. Flemming ser på udkast til en ansøgning.
Forslag til indkøb af træklapstole til kirken (Flemming
ser på sagen)
32

Medlemskab af Sømandskirken

Vedtaget (Jacob)

33

Medarbejdermøde 2020

16.sept. kl. 17. – Christian har udsendt dagsorden samt
invitation.

34

Orienteringsmøde 18. august. 2020

Har været annonceret både i Ry-bladet og Galten. Pia
sørger for det bliver bekendtgjort også på fb.
Vand/øl samt småkager.

35

Menighedsrådsvalg 2020

Valgforsamlingen skal annonceres fra prædikestolen til
gudstjenesterne den 23.08 og den 06. 09
Samt annonceret i lokale ugeaviser samt Låsbybladet
(Søren)

36

Visioner for et nyt MR (punkt på oriente-

Fremtidens kirke i et større Låsby

ringsmødet d. 18. august)
37

Opbevaring af regnskabsmateriale

38

Orientering fra udvalgene
a. Kasserer / Regnskabsfører

-

b. Kontaktperson

-spisning efter medarbejdermødet rykkes frem til 18.30

c. Kirkeværge

-

d. Kirke- og kirkegårdsudvalg

-

e. Medarbejderrepræsentant
f. Aktivitetsudvalg

Nina: (Søren spørger øvrige Ry-blad om der er interesse for fælles 1.hjælpskursus for medarbejderne). Der
opstarter børnekor igen (6 stk.). Voksenkor (i kirken)
-

-

Hvis det er muligt er der planlagt koncert i 28.
oktober (gratis adgang) – (afvikles efter gældende Coronaregler)
Julekoncert den 6. 12. (afvikles efter gældende
Coronaregler)
Jacob ser på kommende menighedsudflugt.
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Der har været afholdt møde med stafet for livet. Det
afholdes den 29.8. Jacob og Pia vil afholde en 5 minutters lystale og Nina med Voksenkor vil synge foran
kirken om aftenen.
Søren (9. sept), Morten (okt.), Jacob (25.11.)

Låsby, den 12.08.2020

