Sunds Kirke
Til medlemmerne af
Sunds Sogns Menighedsråd
Sunds den 18. august 2020
Referat vedrørende ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården
tirsdag den 18. august 2020 kl. 17.30.
Indledning ved Laura Nielsen

Dagsorden

Bemærkninger

1: Godkendelse af udsendte dagsorden

Godkendt

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

Godkendt

3: Meddelelser
a. Formand

a. Ny kristen menighed i Sunds i Det gamle

b. Kirkeværge
c. Kontaktperson

b.
c.

d. Præsterne

d.

e. Medarbejderrepræsentanten
f. Andre
4: Meddelelser fra udvalgene
a. Præstegårdsudvalget
Boligbidrag præstebolig i Sunds. Se DAP.
Ventilationsanlæg præstebolig. Se DAP
b. Kirkeblads- og PR-udvalg
Fotografering af begivenheder ved kirken
c. Gudstjeneste- og eventudvalg
Referat kommer senere
d. Arrangementsudvalg
e. Musikudvalget

f. Kunstudvalg
g. Andre udvalg

e.
f.

Missionshus. Problemer med alarmen ved
udlån af sognegården. Opgørelse over
fordeling af graverpersonalets arbejdstid.
Status på indeklimatilpasning i kirken.
Arbejdstilsynet kommer uanmeldt i
kommende periode. Status på APV.
Dåb er igen lagt ind i Gudstjenesten. Status på
konfirmationerne. Planlægning af afholdelse
af 2 Allehelgensgudstjenester.
Konfirmandinfoaften 1. september. (uden
forplejning). Ved konfirmandundervisning
her er det kirkens regler der gælder. (ikke
skolens) Plan over ”Gudstjenester for hele
familien”
Intet.
Intet
a. Orientering.
b. Nyt kirkeblad undervejs. Små
tilretninger.
c. Møde siden sidst. Den stående
kirkekaffe i våbenhuset andre søndage end
den første i måneden indstilles indtil
videre.
d. Tidligere planlagt arrangement med
Holger Lissner gennemføres 24.
september.
e. To orgelkoncerter i efteråret. Første
gang 6. september.
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f. Ligger i Corona-dvale.
g. Intet.
5: Kirke- og kirkegårdsudvalget
a. Flytning af urne fra Christianshede
kirkegård til Sunds kirkegård. (Orientering
på mødet)
b. Synsudsatte arbejder, hvor langt er vi nået?
c. Separation på kirkegården.
d. Ovenlysvinduer i sognegården (Bilag)
6: Økonomi
a. Orientering omkring budget 2021. Se DAP
b. Kvartalsrapport for 1. halvår af 2020 (2
bilag)
c. Ansøgning om 5 % midler

d. Orientering om ny regnskabsinstruks.

e. Budgetsamråd tirsdag den 25. august for
kordegn, formand og kasserer. Se DAP

5.
a. Anmodning om flytning af urne
imødekommes.
b. Store opgaver er lavet, men diverse
tømreropgaver mangler. Flemming følger op.
c. Flemming følger op.
d. Orientering.
a. Orientering.
b. Kvartalsrapporten for 2Q20 gennemgået og
godkendt.
2 ansøgninger behandlet og godkendt:
1) Kr. 52.939,32 vedrørende udgifter til
kloakseparering ved præstegården.
2) Kr. 16.875,80 vedrørende Covid-19
relaterede omkostninger.
d. Orientering.
e. Laura og Erik deltager.

Pause
7: Valgbestyrelsen
a. Planlægning af valgforsamling 15.
september 2020

7.
a. Orientering om status på planlægningen, som
er langt fremme. Asbjørn, Hanne og Erik bistår
med forefaldende opgaver. Tina spørges også.
Beslutning: Valgforsamlingen afholdes i kirken.
b. PR omkring valgforsamlingen.
b. Uge 35/36 laves annonce til Sunds Update og
til Sunds - Gjellerup avis.
8: Ansøgning om brug af lokaler i sognegården
8.
c. Vedtægter for Sunds sognegård. Skal der
c. Vedtægterne gennemgået og fastholdes. Der
ændres i vedtægterne (Bilag)
udarbejdes en skriftlig formular til diverse
foreninger som er brugere af sognegården, at der
i Coronatiden må påregnes et gebyr på kr. 400 til
rengøring efter lån af lokaler.
d. Ansøgning om brug af sognegården til
d. Ansøgning imødekommet for kommende år
søndagscafe 1. søndag om måneden (Bilag) frem til 1. maj 2021.
e. Ansøgning fra Aktiv Center om brug af
e. Ansøgning imødekommes med hensyn til
lokaler
mandag, men onsdag kan ikke efterkommes.
9: Drøftelse omkring årsprogram for 2020-2021.
f. Hvor langt er vi kommet. Er der noget vi
ikke kan planlægge på grund af Corona
(Bilag)

Drøftet. Fremadrettet tilstræbes anden type
koncert end orgelkoncert.
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10: Coronarestriktionerne og følgerne af disse:
a. Afspritning og afstand, antal mennesker i
kirken m.m. , hvordan fungerer det i
praksis.
b. Forespørgsel om vi kan få gudstjenesterne
transmitteret til sognegården i forbindelse
med begravelser/bisættelser og juleaften. Er
det muligt med en teknisk løsning på det?

10.
a. Retningslinjer følges.

11: Diakonalt arbejde i Sunds
a. Folkekirkens familiestøtte starter op igen.
b. Sorggrupper?

11.
a. udsat.
b. udsat.

12: Frivillige ved Sunds kirke
a. Indkaldelse af frivillige til drøftelse
omkring Sunds kirke.

12.
Udsat

13: Kalenderen inklusive hjælpere
a. Friluftsgudstjeneste den 26. august
b. Konfirmandgudstjeneste den 1. september
c. Telegramvagt 5. september 9.30-11.30
d. Telegramvagt 6. september 9.30-11.30
e. Orgelkoncert den 6. september kl. 16
f. Valgforsamling den 15. september kl. 19
g. Høstfrokosten den 20. september,
h. Sogneaften den 24. september kl. 19.30

13.
Hanne, Martha, Laura og Flemming
Ingen.
Margit, Laura
Inger, Alice
Inger undersøger med Laura.
Valgbestyrelsen.
Inger, Karin, Michael, Mona Marie
Karin spørger FDF

14: Punkter til kommende møder

Transmission til Sognegården, de oversprungne
punkter

15: Næste menighedsrådsmøde tirsdag
den 29. september kl. 17.30. Indledning ved
Margit
16. Evt.
17. Lukket møde?

b. Der nedsættes et udvalg som klarlægger de
tekniske løsningsmuligheder, pris for etablering
og følgevirkninger for personalet med hensyn til
driften. Udvalget består af Michael og Jørn.

