Låsby Menighedsråd

14-09-2020

Referat menighedsrådsmøde i Kirkens Hus
Onsdag d. 09.09.2020 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, Christian, Anne, Morten, Nina, Pia, Flemming, Birgit
Afbud: Jakob, Martin
Referent: Birgit
Nr.

Emne

Diskussion/beslutning

40

Siden sidst

Søren: orienteringsmøde d. 18/8 vedrørende menighedsrådsvalg (11fremmødte udover mr-medlemmer).
Søren og Christian deltog i budgetsamråd i Provstiet
den 8/9 2020
Provstiet tilbyder mulighed for kursus i de digitale medier for mr/ansatte. Desuden er der planlagt kurser for
nye medlemmer til foråret.
Henvendelse fra Skanderborg Kommune vedrørende
frist for separat- kloakering ved Kirkens hus inden d.
1/3 2021

41

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

42

Orientering ved præsterne

Pia: himmelbjerggudstjenesten gik fint og Jakob stod i
år for denne prædiken. ”Stafet for livet” afviklet, hvor
Låsby præsterne holdt lys-talen – optaget i parken.
Godt arrangement med kirkens kor ved kirken. Præsterne har lavet ”reklame video” for kommende valg på
Facebook. Konfirmanderne er begyndt på forberedelse.
Hvad gør man med resten af arrangementerne i år i
forhold til Corona restriktioner? Alle Helgen afholdes
(uden kor), Pia har været tilbage på plejehjemmet med
en afkortet gudstjeneste, kun for beboerne. Hvad gør
man med julearrangementerne? Der er forslag om man
evt. kunne afholde det i hallen i år. Pia undersøger.

43

Økonomi

godkendt

44

Nuværende og kommende opgaver på kirkegård

Flemming: Fin nybeplantning ved indgangen mod øst.
Igangsat reparation af kirkemuren, fugning. Endviderekalkning af hele muren, dele af kirken, tårnet og våbenhus.
Befæstelse af nye sti skal yderligere stabileres. Merpris
på ca. 20.000 bevilget. Kabler nedgravet til belysning
langs kommende sti. Lågen er nedtaget til sandblæsning.

45

Nye klapstole til kirken

Flemming undersøger opbevaring og hvor meget opbevaringsplads træklapstole vil kræve.
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46

Afløser(e) for Gitte og Jeanette

Punkt til næste møde

47

Førstehjælpskursus for ansatte

Søren har kontaktet alle formænd i Rybladet om der er
interesse for fælles kursus. Ingen respons. Anne undersøger om Røde Kors vil komme ud og afholde et kursus

48

Medarbejder møde 2020

Den 16/9 kl. 17. 13-14 tilmeldinger.

49

Menighedsrådsvalg 2020

Valg tirsdag den 15/9. Det annonceres i Annoncebladet
(sammen m.Ry-bladet) og Galten Folkeblad (kun Låsby).
Kandidaterne præsenteres. Alle valgberettede må
stemme på 4 personer. Afholdes i Kirken.

50

Orientering fra udvalgene
a. Kasserer / Regnskabsfører
b. Kontaktperson
c. Kirkeværge
d. Kirke- og kirkegårdsudvalg
e. Medarbejderrepræsentant
f. Aktivitetsudvalg

ab–

c- se ovenfor. Forberede at der kan føres kabler ned til
fremtidig belysning på kirkens anden side?
d. Kirkegårdsudvalget: Anne tager kontakt til provstiet
vedrørende snak om belysning i kirkeskibet. Udvalget
holder møde inden næste møde om dette.
e. der skal være fast årlig indkaldelse af MUS af medarbejderne.
f. -

51

Eventuelt
Næste møde

oktober

Låsby, den 09.09.2020

