Sunds Kirke
Sunds februar 2020

Referat
Vedrørende ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden
tirsdag den 25. februar 2020 kl. 17.30.
Indledning ved Alice Friis Nielsen
Bemærkninger
Dagsorden
Lene Abildgaard kommer og fortæller om tanker og ideer i Skitseforslag godkendes. Messehagel forventes
forbindelse med fremstilling af en ny messehagel til Sunds færdig sidst på året
kirke.
1: Godkendelse af den udsendte dagsorden

Godkendt

2: Referat fra sidste møde (Se på DAP
under arkiv)

Godkendt

3: Meddelelser
a) Formand

Ad 1
a) Konfirmander
Opfølgning FDF
Kursus arbejdsmiljø i Tvis den 21. april
Inspirationsmateriale til markering af 75
år for befrielsen.
Ny fredagsfamilie i Sunds (4 familier)
Orientering om møde i
Distriktsforeningen.
Menighedsrådet tilkendgiver at være
indforstået med at HRprovstipersonalekonsulent for Herning
Nordre og Herning Søndre provstier
ansættes.

b) Kirkeværge
c) Kontaktperson
Orientering om situationen på kirkegården.
Hvordan dækker vi ind under sygdom.
d) Præsterne
e) Medarbejderrepræsentanten
f) Andre

b)
c) Ansættelse af gravermedhjælper
Afløser er ved at være på plads ifm. sygdom
MUS
MR medlemmer (Mona Marie, Michael,
Inger) hjælper evt. i påsken m. kimning og
kirketjeneste.Tina melder datoer ud.
d) God tilslutning til konfirmandhold 20/21
Gotfred Larsen er startet i AMHs barsel
Foreløbig dåbspakke præsenteres
e)

Sunds Kirke
4: Meddelelser fra udvalgene
Ad 4:
a) Præstegårdsudvalget. (Separation)
a) Pga ekstreme vandforhold udsættes
b) Arrangementsudvalg
arbejdet til sommer
c) Musikudvalget
d) Sunds kirke har fået en profil på Facebook
d) Kirkeblads- og PR-udvalg (Orientering om møde i
Dropbox med aktiviteter
udvalget)
Kirkens aktiviteter til Aktivitetskalender fra
e) Kunstudvalg (Orientering)
Borgerforeningen (Karin)
e) Torkils malerier er ophængt her i foråret
Udvalget arbejder videre med nyt tiltag

5: Kirke- kirkegårdsudvalget
a) Ansøgning til provstiet omkring kirkegården i
forbindelse med separation. (Orientering om møde
med provsten og svarbrev)
b) Klimaet i kirken (Referat fra klimakonsulent og
ansøgning til provstiet) herunder også orientering
om omkostninger på orglet i januar og februar.
c) Ansøgning om gravsten
d) Orientering om syn den 20. februar

Ad 5:
a) Indsendt ansøgning om sti, fjernelse af
skyggetræer og separation godkendt af
provstiet
b og d) Glaspartier i Sognegården er
foreløbigt repareret pga utætheder og dryp efter
slagregn - separation afventer
Klimakonsulentens forslag om installation
af varmekilde og forsatsruder i sideskibet v.
orgelet følges. Der hjemhentes 2 tilbud på
begge dele og provstiet ansøges.
c) Godkendt undtaglesesvis
d) Rapport afventes

Pause
6: Gudstjenesteudvalg (Referat)
a) Drøftelse omkring kirkekaffe i våbenhuset
b) Drøftelse omkring kirkekaffe med rund- stykker
inden gudstjenesten 1. søndag i måneden.

Ad 6

7: Økonomi
a) Status regnskab 2019
b) Budget 2021. (Tidsskema uddelt på sidste møde)
c) Økonomikonsultation den 4. maj i provstiet.

Ad 7:
a)
b) HUSK ansøgning til budget i de forskellige
udvalg

a) Både for/imod – for få deltagende,
pladsen er trang.
b) Overvejende modstand mod
rundstykke arrangement før
gudstjeneste

8: Kirkekontoret får ændrede åbningstider:
a) Manddag-fredag 9-13 samt torsdag 13-15
8: Ansøgning fra Støtteforeningen for Danmarks
kirkelige Mediecenter (Bilag)

Ad 8:
a) godkendt

9: Valgbestyrelsen
a) Fælles annoncering
b) Hvem tager sig af hvad, den 12. maj til

Ad 9:
a) udvalget sørger for at melde ind
b) uddelegering af opgaver følger
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orienteringsmødet.
10: Nabogrund på Præstegårdsvej 22
a) Grunden er solgt til bygherre, som vil bygge
boliger (Orientering)

Ad 10:
MR orienteret

11. Kalenderen inklusive hjælpere
a) Gudstjeneste med kirkekaffe søndag den 1. marts
kl. 10.30
b) Sogneeftermiddag torsdag den 5. marts kl. 14.30
c) Gudstjeneste med sogneindsamling søndag den 8.
marts kl. 9.00
d) Spaghettigudstjeneste tirsdag den 24. marts kl. 17
e) Højskolesangaften tirsdag den 31. marts kl. 19.30

Ad 11:
a) Inger

12. Punkter til kommende møder

b) Mona Marie og Anna Lock er
ansvarlige. Margit hjælpere
c) Susanne koordinerer HUSK
annoncering efter indsamlere på
Facebook + kirkens hjemmeside
d) HUSK MR-møde senere end vanligt (kl
18.30), man er velkommen til
spaghettigudstjeneste + aftensmad der
Ad 12:
a) Robot-plæneklipper
b) MR-valg
c) Hejs til adventskrans
d) præstetavler

13. Næste ordinære menighedsrådsmøde tirsdag
den 24. marts kl. 18.30. Tidspunktet er begrundet i,
at der er spaghettigudstjeneste umiddelbart før menighedsrådsmødet. Indledning ved Michael Krejbjerg

Ad 13:

14. Evt.

Ad 14:

15. Lukket møde

