Sunds Kirke
Til medlemmerne af
Sunds Sogns Menighedsråd
Sunds den 26. maj 2020

Referat
vedrørende ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården
tirsdag den 26. maj 2020 kl. 17.30.
Indledning ved Asbjørn
Dagsorden

Bemærkninger

1: Godkendelse af udsendte dagsorden

Godkendt

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

Godkendt

3: Meddelelser
a. Formand

Ad 3
a. Corona-tiden. Aflyste arrangementer. Hvordan

kommer vi videre med restriktioner? God
respons på videogudstjenesterne. Produktion
heraf er ressource-krævende. Er der
arrangementer, som vi har aflyst, og som vi
kan få op at stå, når det lysner med
forsamlings-friheden.
CD’er til ældre borgere, der ikke kan komme i
kirken.
Fredagsfamilien. Tilknyttes kirken og
rettigheder til lån af lokaler.
Kirke til kirke – volontører søges.
FK familiestøtte ekstra ansættelse. Punkt
sættes på til næste møde.
b. Kirkeværge
c. Kontaktperson
Personalesituationen på kirkegården (Jesper
sygemeldt)
Opnormering af kirkesangerens stilling
d. Præsten
Konfirmationer
Konfirmandundervisning 2020-2021
e. Medarbejderrepræsentanten
f. Andre

b.
c. Orientering om personalet. MR tiltræder
opnormering af kirkesangers stilling fra 11 til 13
timer. Tiltrædelsen er betinget af godkendelse i
provstiet.
d. Orientering om plan for konfirmationer 2020.
Plan for resterende del af konfirmandundervisning.
Tilmeldt 74 konfirmander til kommende sæson.
Ønske om ekstra underviser. Plan herfor. Ingen
konfirmandtur i kommende sæson, men forløb på
billedskolen.
Gudstjenesterne gennemføres nu med
adgangsbegrænsning på 64 personer. Dåb flyttes
midlertidigt ud af højmessen for at leve op til
adgangsbegrænsning. Ingen kirkekaffer indtil videre.
2. pinsedagsgudstjenesterne gennemføres indendørs
pga. de nye retningslinjer fra kirkeministeriet.
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4: Meddelelser fra udvalgene
a. Præstegårdsudvalget
Synsudsatte arbejder
Kloakseparation
b. Kirkeblads- og PR-udvalg
Nyt kirkeblad udkommet med færre sider.
c. Gudstjeneste- og eventudvalg (Aflysning af
kræmmermarked i august og festival i
september)
d. Arrangementsudvalg (Bilag)
e. Musikudvalget (Bilag)
f. Kunstudvalg
g. Andre udvalg
5: Kirke- og kirkegårdsudvalget
a. Synsudsatte arbejder (Bilag fra provstiet)
b. Kloakseparation
c. Ansøgning om forsatsvinduer og større
radiatorer (Svarbrev fra provstiet)
d. Dispensere til håndklæder med papir på
toiletterne (krav fra sundhedsmyndighederne
i genåbningsfasen)
e. Brev fra Nationalmuseet og Viborg Stift
vedrørende liturgisk inventar. (Bilag)
6: Økonomi
a. Orientering om økonomimøde i provstiet den
25. maj (Udmelding af ligning for 2021- 2
bilag)
b. Ansøgning til provstiet om forhøjelse af
budgettet (Bilag)
c. Diverse ansøgninger til provstiet (Udleveres
på mødet)
d. Drøftelse af indsatsområder (Bilag)
e. Godkendelse af årsbudget for 2021
(2 bilag- kommer senere)
f. Frie midler
g. Indkøb af modtager til kirken

Ny plan for familiegudstjenester og
spaghettigudstjenester fremlagt.
a. Synsudsatte arbejder er færdige undtagen en
mindre maleropgave. Kloakseparationen er
færdiggjort.
d. Første arrangement bliver fællesarrangementet i
oktober.
g. Ingen menighedsrådsudflugt i år.

a. Næsten alle synsudsatte arbejde er blevet udført.
b. Ansøgningen om kloakseparation for kirken ligger i
øjeblikket hos teknisk udvalg ved kommunen, efter at
Herning Vand har accepteret MR’s
dispensationsansøgning.
c. Ansøgning sendt videre til stiftet.
d. Køb igangsættes.
e. Punktet udsættes til et senere møde.

a. Orientering – ønsker til budget gennemgået.
b og c.For så vidt angår budgetåret 2020. Vedrørende
ny overenskomstansat sognepræst, vedrørende
udnyttelse købsoption på robotplæneklipperen
vedrørende opnormering af kirkesanger, Ansøgninger
til provstiet er godkendt. Budgetåret 2021: ansøgning
vedr. overenskomstansat sognepræst, leasingaftale
kopimaskinen, opnormering af kirkesangers stilling.
Ansøgninger til provstiet er godkendt.
d og e. Godkendelse udsat til mødet den 16. juni.
Herunder formulering om indsatsområder.
f. Ingen frie midler i kirkekassen.
g. Købet bevilges.

7: Valgbestyrelsen
a. Planlægning af orienteringsmødet den 9.
juni.
b. Valgforsamling den 15. september

a. Orientering om planerne for dette møde. Udvalget
har henvendt sig til foreningslivet i Sunds for at
udbrede kendskabet til menighedsrådsvalget.
b. Planlægges nærmere senere.

8: Nyhedsbrev fra Kirkens Korshær (Bilag)

Kort orientering
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9: Kalenderen inklusive hjælpere
a. Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag den 1. juni i
Hytteskoven, hvis den bliver til noget.
b. Hjælp til det praktiske omkring
gudstjenesterne gennem sommeren?
c. Telegramvagter den 13. juni
Telegramvagter den 14. juni

a. Ingen brug for hjælp.
b. Hjælpere til 13/6 Margit og Inger; 14/6 Michael og
Alice.
c. 13/6 Alice og Mona Marie
14/6 Margit

10: Punkter til kommende møder

Evaluering af orienteringsmøde.

11: Næste menighedsrådsmøde tirsdag
den 16. juni kl. 17.30.
12. Evt.
13. Lukket møde ?

Mona Marie gjorde opmærksom på AMO-kurser om
IT.

