Sunds Kirke
Til medlemmerne af
Sunds Sogns Menighedsråd

Referat
Fra menighedsrådsmøde i Sunds kirke og Sognegård tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 17.30
Indledning ved Flemming Elniff

Dagsorden

Bemærkninger

Lene Abildgaard afleverer Sunds kirkes nye
messehagel. Vi mødes i Sunds kirke

Spisepause

Spisepause

1: Godkendelse af udsendte dagsorden

Godkendt

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

Godkendt

3: Meddelelser
a. Formand

b. Kirkeværge
c. Kontaktperson
Referat fra medarbejdermøde den 6. oktober
(Bilag)
d. Præsterne

e. Medarbejderrepræsentanten
f. Andre

a. Fællespastoratsmøde udsættes
Materialebanken
Inspirationsaften i Holstebro 3/11
Provstesyn 4/3 2021
b.
c.

Intet
Medarbejdermødet. Information om valg af
medarbejderrepræsentanter.

d. Planlagte juleafslutninger mm. som ikke kan
offentliggøres, da vi er nødt til at afholde dem som
lukkede arrangementer af hensyn til Coronarestriktioner:
8/12 Julesang med Søglimt
16/12 Juleafslutning for Kvalsholm-børnehaven
17/12 Juleafslutning for Legestuen (Dette
arrangement bliver dog offentligt)
17/12 Juleafslutninger med Vuggestuerne
18/12 Juleafslutning på Skalmejeskolen
18/12 Juleafslutninger Sunds Skole – ikke helt på
plads
23/12 Julegudstjeneste på Søglimt
Skalmejeskolens børnehave har meldt fra
De kommunale dagplejer har meldt fra.
Information om menighedsplejens julehjælp.
Konfirmation 2021. Udmeldinger til konfirmander om
dato, men ikke tidspunkt snarest.
e. Godt i gang med vintergrønt på kirkegården.
f. Intet.

Sunds Kirke
4: Meddelelser fra udvalgene
a. Præstegårdsudvalget
b. Gudstjeneste- og eventudvalg (Bilag)
Indvielse af den gyldne messehagel
c. Arrangementsudvalg
d. Kirkeblads- og PR-udvalg
Hjemmesiden

a. Intet
b. Referat omdelt.
Indvielse af messehagelen 1. søndag i advent.
c.Intet nyt siden sidst.
d. Nyt blad snart i trykken.
Hjemmesiden og opdatering heraf skal ligge
in-house. Kirkekontoret.
e.Møde onsdag d. 28. oktober.
f. Ligger stille.
g. Intet.

e. Musikudvalget
f. Kunstudvalg
g. Andre udvalg

5: Kirke- og kirkegårdsudvalget
a. Separation kirkegården

b. Forsatsvinduer i kirken

5.
a. Orientering v. Michael. Entreprenøren skal have
kontakten til Herning Vand. Nedlægning af
fiberbredbånd skal foretages samtidig.
b. Der skal indhentes to tilbud.

6: Økonomi
a. Kvartalsrapport for 3. kvartal af 2020 (2
bilag)
b. Ansøgning fra Dario om iPad.

a. Gennemgået og godkendt.
b. Bevilges.

c. Ansøgning om 5% midler
C. Samlet ansøgning på imellem 55.000-60.000 kr.
Ansøgninger vedrører ekstra vedligehold maskiner
(13.500), fældning af kastanjetræ præstegårdshaven
(14.300), overskridelse synsudsatte arbejder (20.000),
reetablering efter sammenstyrtning af gangareal (3.500),
konsulent præstegården (7.000)

7: Valgbestyrelsen og hvordan tager vi imod det nye 7.
menighedsråd
a. Der er ikke indleveret flere lister, derfor er
det de personer, som blev valgt på
valgforsamlingen, der udgør det nye
menighedsråd

b. Den gode overdragelse. Hvad skal vi være
opmærksom på, at vi skal have lagt på DAP.
c. Hvad skal vi være obs på omkring udvalgene
og de enkelte poster i det nye menighedsrådevaluering. Hvad kan der gøres bedre. Skal
der ændres i udvalgene (kirke- og
kirkegårdsudvalg, præsteboligudvalg,
arrangementsudvalg, gudstjenesteudvalg
musikudvalg, kirkeblads- og PR-udvalg,
kirkeværge, kontaktperson,
d. Fastsættelse af dato for julefrokost for
ansatte, afgående og kommende

a. Taget til efterretning. Det nye
menighedsråd: Karin Holmgaard
Jensen, Berit Kildsgaard Hansen, Jørn
Willumsen, Margit Ørndrup, Laura
Nielsen, Inger Toft Christensen, Frede
Krøjgaard, Preben Siggaard, Erling
Odderskjær Jensen.
b. Gennemgang af DAP.
c. Evaluering af de enkelte udvalg.
Generelt behov for mere struktur.

d. Julefrokosten er aflyst.

Sunds Kirke
menighedsrådsmedlemmer.

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

b. Beredskabsplan (Bilag)
c. Juleaftensgudstjenester

9: Kalenderen inklusive hjælpere
a. Alle Helgens gudstjenester
b. Kirkekaffe 8. nov. (aflyst)
c. Jonathan og Præsten den 18. nov.
d. Sogneaften den 19. nov.
e. 1. søndag i advent den 29. nov.

8.
a. Nye retningslinjer medfører kun i begrænset
omfang ændringer for kirkens arbejde. Vi
gennemfører planlagte arrangementer men holder
kaffen, spisning mv. på et lavpunkt. Ingen
julesammenkomst for menighedsråd og personale i år.
b. Beredskabsplanen er opslået på opslagstavlen og
ligger til gennemsyn ved bordene i sognegården.
c. To scenarier gennemgået og drøftet. Beslutning:
Der afholdes to julegudstjenester i Multicenter Sunds
d. 24. dec. kl. 13.00 og 15.00 - under forudsætning at
kirkens retningslinjer også gælder ved eksterne
lokaliteter.
e.
f.
g.
h.
i.

Ingen hjælpere
Aflyst
Finder selv ud af
Intet
Indvielse messehagel

10: Punkter til kommende møder
11: Næste menighedsrådsmøde er konstituerende
møde for det nye menighedsråd. Det finder sted
den 24. november kl. 17.30. Indledning ved
12. Evt.

13. Lukket møde?

Forslag til datoer til en ”farvel og tak” seance
rundsendes af Inger. Der bestilles kalendere 8 stk
(Erik)

