Sunds Kirke
Sunds den 29. september 2020

Referat
vedrørende ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården
tirsdag den 29. september 2020 kl. 17.30.
Menighedsrådet er fremmødt fuldtalligt.
Indledning ved Margit Ørndrup

Dagsorden

Bemærkninger

1: Godkendelse af udsendte dagsorden

Godkendt

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

Godkendt

3: Meddelelser
a. Formand

a. Migranter i sognene.Nyhedsbrev fra Viborg

stift.
b. Kirkeværge
c. Kontaktperson
APV med handlingsplan
Medarbejdermøde den 6. oktober
d. Præsterne
e. Medarbejderrepræsentanten
f. Andre
4: Meddelelser fra udvalgene
a. Præstegårdsudvalget
b. Gudstjeneste- og eventudvalg
c. Arrangementsudvalg (Bilag)
d. Kirkeblads- og PR-udvalg
Hjemmesiden
e. Musikudvalget
f. Kunstudvalg
g. Andre udvalg
5: Kirke- og kirkegårdsudvalget
a. Orientering om større arbejder på kirkegården
b. Forsatsvinduer og større radiatorer i kirken
c. Forslag til jordpåkastelsessæt ved Margit
d. Hejs til adventskrans ved Michael
e. Lydanlæg i kirken og i sognegården.
f. ”Askebægere” ved indgangen til
sognegården
g. Separation kirkegården
h. Skabe i depotrummet
i. Branddør til depotrummet i sognegården
virker ikke

b. Grønt lys fra Viborg stift til igangsætning af

c.
d.
e.
f.

arbejdet med forsatsvinduer i kirkens
nordskib.
Orientering.
Orientering. Jonathan og præsten.
Orientering.
Intet
a. Intet
b. Intet
c. Orientering
d. Intet
e. Intet
f. Intet
g. Orientering om strikkecafe.

a. Orientering om den anlagte asfaltsti med grus.
b. Orienteret ovenfor.
c. Margits forslag tiltrædes og indkøbes i det nye år.
d. Der er indkøbt hejs - placering drøftes med
personalet.
e. Orientering. Vi spørger organisten, om han
fremover vil stå for justering af- og passer lyden i
kirken.
f. Vi tømmer askekrummerne op til weekenden.
g. Orientering.
h. Justeres af Børge og medhjælp.
i. Tina får fat i elektriker som skal vurdere hvor fejlen
er.

Sunds Kirke
6: Økonomi
a. Orientering fra budgetsamråd
b. Godkendelse af budget 2021 (2 bilag)
c. Godkendelse af revisionsprotokollat (2
Bilag)
d. 5% midler (Se DAP)

a. Orientering
Budget behandlet, godkendt og afleveret med stemplet
29.09.2020 kl. 14.02.
c. Godkendt.
d. Orientering.

Pause
7: Valgbestyrelsen
a. Evaluering af valgforsamling

Drøftet og evalueret.

8: Brug af sognegårdens lokaler og betaling for det.
(igen)
b. Forslag til vedtægtsændringer (Bilag)

Vedtægtsændringerne er vedtaget.

10: Coronarestriktionerne og følgerne af disse:
a. De nye retningslinjer har de betydning for
kirkens arbejde.
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?

11: Diakonalt arbejde i Sunds
a. Sorggrupper evt. på provstiplan

a. Ikke p.t. Dog er der lavet justeringer f.eks. med
aflysning af kaffen ved sogneaftener. Retter fokus
mod det væsentlige i arrangementerne.
b. Indtryk fra Timring kirkes anlæg. Drøftelse af
muligheder for implementering af tilsvarende i Sunds.
Der arbejdes videre og personalegruppen involveres
heri. Begravelsesgæster kan tilbydes selv at tilkøbe
transmission.
Udsat

12: Frivillige ved Sunds kirke
Udgår
a. Indkaldelse af frivillige til drøftelse omkring
Sunds kirke.
13: Abonnement på kristeligt Dagblad
14: Kalenderen inklusive hjælpere
a. Orgelkoncert den 1. oktober
b. Højskolesangaften den 6. oktober
c. Sogneaften fælles med de andre foreninger
den 20. oktober
d. BUSK-gudstjeneste den 25. oktober med
efterfølgende spisning
15: Punkter til kommende møder

Rundsendt.
a. Intet socialt arrangement efter koncerten pga.
Corona.
b. Der udleveres drikkevandsflasker ved indgangen.
c. Orientering.
d. Orientering.
Julegudstjenesterne, evaluering på udvalgene samt
drøftelse af kompetencer i tillidshvervene. Obs på
overlap. Udsat punkt 11.
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16: Næste menighedsrådsmøde tirsdag
den 27. oktober kl. 17.30. Indledning ved
Flemming
17. Evt.
18. Lukket møde

