Sunds Kirke
Sunds den 21. april 2020
Referat vedrørende ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården/Skype med nedenstående
dagsorden
tirsdag den 28. april 2019 kl. 19.00
Afviklet via Skype med start kl. 19.10 Mødet slut 20.30
Indledning ved Inger
Bemærkninger
Dagsorden
1: Godkendelse af udsendte dagsorden

Godkendt

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

Godkendt

4: Meddelelser
a. Formand

Ad 4

b. Kirkeværge
c. Kontaktperson
Referat fra medarbejdermødet samt
orientering omkring MUS
d. Præsterne

e. Medarbejderrepræsentanten
f. Andre
5: Meddelelser fra udvalgene
a. Præstegårdsudvalg
b.
c.
d.
e.

Redaktions- og PR-udvalg
Gudstjeneste- og eventudvalg
Musikudvalget
Arrangementsudvalg
f. Festudvalget.
g. Kunstudvalg
Skal vi på menighedsrådsudflugt i 2020?

a. Landsforeningen af menighedsråd fylder 100 år,

Aflyst. Årsmøde på Nyborg Strand. Aflyst.
Orientering om tiltag under coronakrisen bl. a.
aflysning af alle gudstjenester og arrangementer
samt udsættelse af afleveringsdato for regnskab
2019.
Rapport om ”Samarbejde på tværs”
Kirken i dag. ”Inspiration til menighedsrådsvalg”
b. Intet – afventer næste møde
c. Medarbejdermødet. Orientering om personalet.
Påmindelse om arbejdstilsynet kan komme uanmeldt.
Margit og Tina på en-dagskursus om APV. 10. juni.
Bevilget.
d. Konfirmationerne udsat med forbehold for yderligere
udsættelser. Afventer yderligere information fra Provsten.
For så vidt angår undervisningen har nedlukning ikke
bevirket stort efterslæb. Kræmmermarkedet er aflyst.
Vores Net-gudstjenester på hjemmeside og facebook
fortsætter. Vi hænger plakat op herom.
e. Orientering.
f. Intet
a Revner på gesims og trapper er muret iht.
synsrapporten.
b. Kommende kirkeblad bliver måske kun 4 sider
c. Intet
d. Intet
e. Intet
f. Spørgsmål om udflugt afventer myndighedernes
udmelding.
g. Ligger stille

Sunds Kirke
6: Kirke- og kirkegårdsudvalget
a. Ansøgning om klima sendt til Viborg
Stift og Herning Nordre Provsti.
Svarbrev modtaget. Se DAP
b. Synsudsatte arbejder i 2021 samt
igangsætning af synsudsatte arbejder i
2020 (Bilag). Svarbrev modtaget fra
provstiet. Se DAP
c. Orientering omkring Præstegårdsvej 22

d. Ajourføring af præstetavler.

e. Håndtørrer på toiletterne i forhold til
smittefare.
7: Økonomi
a. Kvartalsrapporten for 1. kvartal af 2019
(2 Bilag)
b. Takster for vikarer (Bilag)
c. Drøftelse omkring indsatsområder i
2021.
d. Budgettal er meldt ud fra provstiet. Se
DAP
e. Donation til menighedsplejen.
8: Menighedsrådsvalg 2020
a. Orienteringsmødet er flyttet til den 9.
juni på grund af nedlukningen af
samfundet
b. Hvem tager sig af hvad?

a. Vedr. forsatsvinduer og varme i kirken er godkendt.
b. Igangværende synsudsatte Sognegården: Fuger i
glastaget ved syd samt udskiftning af to utætte
termovinduer mod øst. Ønsker om nye bænke og
skraldespande sættes i gang. Bænkene finansieres via
donerede midler. Tilbud på asfaltsti og sti ved dige
indhentes. Insekter aktiverer alarmen i Sognegården. Vi
taler med G4 om justering. Diverse ønsker til budget 21
eller 22. Lamper ved asfaltsti på kirkegården, LEDprojektører på kirken. Drøftelse om samtalemiljø i
Sognegården – ingen beslutning herom.
d. Asbjørn finder navn på kontakt som kan give pris på
ajourføring og tilretning.
e. Drøftet – ingen beslutning.

a. Godkendt.
b. Nye takster drøftet og godkendt.
c. Drøftet.
d. FU samles torsdag d. 30 og laver 1. udkast til budget.
Alle ønsker lines op. Oientering følger.
Anonym donation på. kr. 30.000
a. Vi vil gerne være med i fællesannoncen. Ikke foretaget
yderligere. På Borgerforeningens generalforsamling er det
også blevet nævnt.
b. Afventer

9: Kalenderen inklusive hjælpere
a. ?

Telegramvagter rekrutteres på næste møde.

10: Punkter til kommende møder

Orienteringsmødet.

11: Kommende menighedsrådsmøder
a. Næste menighedsrådsmøde tirsdag
den 26. maj kl. 17.30.

