Låsby Menighedsråd

25-06-2020

Dagsorden/referat menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 17.06.2020 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: Morten, Martin, Kristian, Anne, Søren, Flemming, Birgit, Nina, Pia, Jakob, Karen
Afbud:
Referent : Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

12

Siden sidst

Søren: velkommen til vores nye præst -Jakob. Ikke
afholdt fysisk møde siden januar pga. Corona.
Jakob ansat siden sidst, ordinationen blev jo lidt anderledes. Med første gudstjeneste i Pinsen.
Kirkesyn d. 27.maj og har sendt rapport til provstiet.
Søge midler til en fortsat renovering af kirkegården
(udskiftning af hække).

13

Godkendelse af referat fra sidste møde

godkendt

14

Orientering ved præsterne

Pia: brugt de sociale medier til at lægge prædikener op
samt henvisninger til andre, aflysning/udsættelse af
konfirmation til efter sommerferien. I øjeblikket må
man være max 64 i kirken med overholdelse af de øvrige retningslinjer. 15. og 16. august skal der være konfirmation (måske bliver der flere end to om søndagen).
Konfirmationsvagter: Kristian søndag. Søren lørdag.
Pia: forespørgsler på lørdagsdåb.
Jakob: tager hver 4. af alle tjenester og arrangementer
det første år og præsterne evaluerer efter et år.
Jakob og Pia er blevet spurgt om de vil afholde lystalen
(digitalt). Jakob skal afholde årets gudstjeneste på
Himmelbjerget.
Næste år mulighed for at der kommer 13 specialelever.
Skal nok deles i to hold og Jakob skal stå for dem hvis
provstiet giver grønt lys. Der bliver ikke afholdt undervisning for minikonfirmander i år pga. Corona.

15

Økonomi – herunder godkendelse af kvartals- Morten: kvartalsrapporten – godkendt
Fremlæggelse af Årsbudgettet.
rapport 1. kvt. 2020 samt budget 2021.
Foreløbigt budget år 2021 vedtaget og er afleveret den
d. 17-06-2020 kl. 11:06

16

Kommende opgaver på kirkegård – kirke

Udvendig kalkning af Kirken skal igangsættes i år og
afsluttes. Flemming indhenter tilbud.
Der bliver også indhentet tilbud på at lave sti på kirkegården.
Indhentet tilbud på lys (2021).

Låsby Menighedsråd

25-06-2020

Så snart fortovet er lagt kommer Lis Mikkelsen og sørger for beplantning. Må overskud fra hækkeprojekt
anvendes på dette? Søren spørger Provstiet.
Udskiftning af gelænder ved begge indgange.
17

Sogneudflugt 2020

Forslag fra aktivitetsudvalget om menighedsudflugt i
november.

18

Medarbejder møde 2020

Det planlagte møde i maj aflyst.
16. september – Kristian sender indbydelse til ansatte
og sørger for forplejning.

19

Menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsaften den 18. august i Kirkens hus vedrørende forestående valg til menighedsrådet samt orientering om hele årets gang. kl. 19.
Der har været en annonce i tidligere.
Valgforsamlingen den 15. september.

20

Hjertestarter

Batteri m.m. skal skiftes hvert 5. år. Søren undersøger
hvornår de sidst er blevet skiftet.

21

Kirke.dk

Vi har tidligere haft prøveabonnement. Vi overvejer et
abonnement til begrænset antal brugere. Helle spørger
de øvrige ansatte.

22

Opbevaring af regnskabsmateriale

Flemming/Morten

23

Mødedatoer for MR i efteråret

12.aug. (Martin), 9. sept. (Søren), 21. okt. (Martin), 25.
11 (Jakob)

24

Orientering fra udvalgene
a. Kasserer / Regnskabsfører

a-

b. Kontaktperson

b-Morten undersøger hvor mange timer der evt. er til
køkkenmedhjælp –

c. Kirkeværge

c.- se pkt 16

d. Kirke- og kirkegårdsudvalg

d. –

e. Medarbejderrepræsentant

e. Nina: Forslag om 1.hjælpskursus for medarbejderne. Søren undersøger om der er interesse fra
Rybladet til et fælleskursus
f. Anne: netop afholdt møde og i gang med at planlægge kommende aktiviteter.

f. Aktivitetsudvalg

25

Eventuelt

Jakob: punkt til næste møde (evt. medlemskabs af danske sømandskirke)

Låsby, den 17.06.2020

