Sunds Kirke
Til medlemmerne af
Sunds Sogns Menighedsråd
Sunds den 12. januar 2021
Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden
tirsdag den 19. januar 2020 kl. 17.30.
Afbud fra Asbjørn Munk Hyldgaard.
Bemærkninger
Dagsorden
1: Godkendelse af udsendte dagsorden
2: Referat fra sidste møde (Se på DAP
under arkiv)
3. Evaluering af Corona situationen i
forbindelse med julen og nytåret og
fremadrettet.
4: Meddelelser
a. Formand

b.
c.
d.
e.
f.

Kirkeværge
Kontaktperson
Præsterne
Medarbejderrepræsentanten
Andre

5. Meddelelser fra udvalgene
a. Musikudvalget ( orientering om evt.
koncert i marts)
b. Gudstjeneste og eventudvalget (Bilag)
c. Arrangementsudvalg
d. Redaktions- og PR-udvalg.
e. Kunstudvalg
f. Festudvalg (Menighedsrådsudflugt til
efteråret)
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg inklusive
præstebolig
a. Orientering fra møde i udvalget den 7.
januar 2021(Bilag)
b. Præsyn den 26. januar for graver og
kirkeværge.
c. Provstesyn den 4. marts 2021
7. Ansættelsesudvalg
d. Orientering om møder i udvalget (Bilag)

Ad 4
a. Førstehjælpskursus
b. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i FKG den
4. marts
c. Forældreorlov Asbjørn

Sunds Kirke
e. Fuldmagt til ansættelsesudvalget
omkring ansættelse af organist.
8: Økonomi
a. Status og udfordringer
regnskabsmæssigt.
b. Regnskabsinstruks (Bilag)
c. Økonomisamtaler i provstiet den 26.
april 2021 for kasserer og formand samt
kordegn
d. Tidsplan for budget 2021(Bilag)
9: Godkendelse af vedtægter:
a. Forretningsorden (Bilag)
b. Vedtægt for det stående udvalg (kirkeog kirkegårdsudvalget (Bilag)
c. Vedtægt for kirkeværgen (Bilag)
d. Vedtægt for kontaktperson (Bilag)
e. Vedtægt for kasserer (Bilag)
10: Støtteforeningen for Danmarks kirkelige
Mediecenter. Skal vi støtte? (Bilag)
Der er tradition for at vi støtter med 1.000 kr.
11: Indsamling til portræt af biskoppen i
anledningen af 60 års dagen (Bilag)
12: Hjælpere til kommende arrangementer hvis
det bliver nødvendigt:
a. Kirkekaffe den 7. februar
b. Møde i distriktsforeningen den 8.
februar
c. Fastelavnsgudstjeneste den 14. februar
d. Højskolesang den 26. februar
13: Kommende punkter til dagsordenen på den
lange bane (kom gerne med flere)
a. Visionsdag med fokus på FNs
verdensmål
b. Kirkerummets indretning
c. Sunds kirkes 125 års jubilæum i dec.
2022
14: Næste menighedsrådsmøde torsdag den 25.
februar 2021. Indledning ved Inger
15: Lukket møde (Dagsorden udsendes)

