Sunds Kirke
Til medlemmerne af
Sunds Sogns Menighedsråd
Sunds den 16. juni 2020

Referat

Dagsorden

vedrørende ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården den
tirsdag den 16. juni 2020 kl. 17.30.
Indledning ved Mona Marie Thalund
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. Juridisk rådgivning til menighedsrådene –
fordelt over 3 stifter. Nyt fra FKG på DAB.
Nye retningslinjer igen
b. Intet
c. Margit og Tina Jeanette på kursus i
Landsforeningen i godt arbejdsmiljø og APV.
Ny runde med APV-skemaer.
d. Information om tilpasning til nye
retningslinjer ved konfirmationerne. Donation
til menighedsplejen. Susanne Pedersen er
godkendt hos biskoppen som
konfirmandunderviser.
e. Jesper er tilbage efter endt sygemelding.

b. Kirkeværge
c. Kontaktperson
d. Præsterne

e. Medarbejderrepræsentanten
f. Andre
4: Meddelelser fra udvalgene
a. Præstegårdsudvalget
b. Kirkeblads- og PR-udvalg
c. Gudstjeneste- og eventudvalg
d. Arrangementsudvalg
e. Musikudvalget
f. Kunstudvalg
g. Andre udvalg
5: Kirke- og kirkegårdsudvalget
a. Større vedligeholdelsesarbejder på kirken,
sognegården og præsteboligen herunder
synsudsatte arbejder skal besluttes i
menighedsrådet.
b. Asfalt på kirkegården. Drøftelse omkring 2

forslag.

a. Intet
b. Intet
c. Intet
d. Intet
e. Intet
f. Intet
g. Intet
a. Procedurer drøftet. Synsudsatte arbejder sat i gang
uden accept af MR. Det er præciseret at fremadrettet
drøftes igangsætning af synsudsatte arbejder i MR
inden de sættes i gang. Gælder arbejder over kr.
10.000.
b. 1. type: sort asfalt. 2. type: m. majssten (grussti
lign.) MR foretrækker løsning 2 – grussti-lignende.
Der indhentes 2 tilbud.
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c. Ovenlysvinduer i sognegården mod syd

c. Første utætte vinduer i sydloftet er skiftet. Vi får
tilbud på udskiftning af øvrige.

d. Det liturgiske inventar.
e. Håndklædedispensere
f. Håndspritdispenser – berøringsfri

d. Timeglasset sættes op v/ Michael.
e. Er indkøbt til toiletter mv. Opsættes.
f. Det er ønskeligt at de opsættes. Vi undersøger
muligheder.
g. Vi får løftet afgift af vandingsvandet på
kirkegården

g.

6: Økonomi
a. Orientering om møde med provstiet omkring
budget.
b. Indsatsområder.
c. Frie midler m.m.
d. Godkendelse af årsbudget for 2021
(Bilag)
e. Arvede midler. Saldo d.d og planlagt forbrug
i 2020.
.

a. Orientering.
b. Præciseret.
c. Orientering.
d. Menighedsrådet har behandlet og godkendt: Sunds
sogns menighedsråd CVR nr. 44653311. Foreløbigt
budget 2021 godkendt med påført tidsstempel: 16-062020 09:19.
e Der er indkøbt nye bænke til kirkegården.
Finansieres via arvede midler.

Pause
7: Valgbestyrelsen
a. Evaluering af orienteringsmødet den 9. juni
b. Valgforsamling 15. september 2020

7
a. Fint referat fra orienteringsmødet. Mødet forløb
tilfredsstillende.
b. Drøftelse af fordeling af opgaver til
valgforsamlingen samt tiltag frem til aftenen. Michael
og Karin kommer med oplæg til næste møde.
8
a. MR tilslutter sig løsningen med endnu en ansat
koordinator i Folkekirkens Familiestøtte.

8: Folkekirkens Familiestøtte
a. Ansøgning om endnu en koordinator i
Herning nordre Provsti. Hvordan forholder
menighedsrådet sig til det? (Bilag)
b. Ansøgning om legetøj til barselscafe i Sunds. b. MR bevilger beløbet, men opfordrer fremadrettet til
Pris 1.000 kr. (Bilag)
at søge tilskud hos Sunds Y Men
9: Drøftelse omkring årsprogram for 2020-2021.
(Bilag) Hvor langt er vi kommet? Vi vil
gerne have det meste klar til næste mødet i
august.

9.
Udvalgene skal bestræbe sig på at efterårsprogrammet
skal være på plads til kirkebladets deadline: 1. august.
Drøftes i de enkelte udvalg.

10: Frivillige ved Sunds kirke
a. Status på situationen.
b. Kan vi evt. indkalde til et møde
omkring de enkelte arbejdsområder.
c. Frivilligfest?

10.
a.
b. Forslag: at indkalde alle frivillige til en aften hvor
de inddeles i grupperne med henblik på struktur mv.
De enkelte udvalg tænker ind hvordan de frivillige
kan bruges. Vi sigter efter foreløbig dato: Torsdag, d.
12. november.
c.
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11: Kalenderen inklusive hjælpere

Intet.

12: Punkter til kommende møder

Frivillige, valgforsamlingen,

13: Næste menighedsrådsmøde tirsdag
den 18. august kl. 17.30. Indledning ved Laura
14. Evt.

Intet

15. Lukket møde?

Intet

