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Fremmødte medlemmer

1

Godkendelse af dagsordenen.
Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!

2

Godkendelse/underskrivelse
Referat af møde 9-2-2021

3

Økonomi
Regnskabsfører Susanne Selle deltager i
dette punkt
a.
b.

c.

4

Orientering og godkendelse af
årsregnskab 2020/bilag 1
Orientering: 5% ansøgninger til PU
ang. drift af Kirke- og Kulturlade og til
to vandskader imødekommet på til
sammen 67.559,46 kr./se på DAP 26-22021
Drøftelse og beslutning: Hvorledes
indhentes underskuddet på årsregnskabet
i løbet af 2021?/forslag bilag 2

Vedtægter
Til godkendelse og underskrivelse:
a. Vedtægt for kontaktperson/bilag 3
b. Vedtægt for sekretær/bilag 4
c. Vedtægt for kasserer/bilag 5
Vedtægterne blev behandlet på mødet d. 9-2-2021

5

Vedtægter
Drøftelse og beslutning:
a. Vedtægt for kirkeværge/bilag 6
b. Vedtægt for regnskabsfører / bilag 7

6

Påsken 2021/gudstjenesteudvalget
Orientering og beslutning om forslag til tiltag
og indhold i påskedagene. Udvalget afholder
møde op til MR mødet.

7

Præstens hjørne
Orientering:
a. Sogneindsamling Folkekirkens
Nødhjælp
b. Bord i kirketårnet taget væk og stole sat
op i ny opstilling

8

Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Med forbehold for gennemførelse i forhold til
myndighedernes retningslinjer i forbindelse med
covid-19.
Alle arrangementer aflyst i marts måned!
Beslutning:
a. Gudstjenester d.21.marts kl.10, d.28.
martskl.10, d.1. april kl.17, d.2. april
kl.10. d. 4. april kl.10. d.5.april kl.10, d.
11. april kl.10 og d. 18. april kl.9. Hvem
deltager?

9

Kirkeværge
Orientering:
a. Avlsgården, tilbud fra købere. Udgifter
og indtægter på gården indtil den er
solgt/bilag 8 a
b. Udlæg af jord til boliger. Kommunens
holdning
c. Udsatte tømrer og murerarbejde 20172020 og ting fra tjek af
provstesynsrapporten, der skal
laves/bilag 8 b
d. Forpagtningsaftale på avlsgårdens jorde
2021 godkendt i PU og underskrevet
e. Toiletterne ved p-plads (kloak og
misligeholdelse)
f. P-plads ved toiletterne
g. Varmeanlæg gennemgået med VVS
h. Elektrisk lås våbenhuset
Drøftelse/Beslutning
J.T. har fremsendt diverse tilbud til MR på mail
d.9-2-2021:
i. Grusvej med to bump og spejl ved
graverfaciliteter. Merpris for asfalt:
Forslag: midlerne søges over 5% puljen
j. 2. fase taks, beløbene bevilget til 1. og 2.
fase kan ikke dække udgiften, da der er
et merforbrug fra før opstart på 1.fase.

k.

l.

10

Kontaktperson
a.
b.

11

Hvordan finansieres beløbet?
Rensning af tagrender på avlsgård,
præstebolig, Kirke-Kulturlade og kirken
(to tilbud fremsendt). J.T. foreslår at
tilbuddet fra Grønt og Gråt vælges
Bimåler på fjernvarmen til KirkeKulturlade, udgift mellem 1.200-3.000
kr. plus moms (to tilbud afgivet)

MED møde afholdt d. 2-3-2021
Digitalt kursus for kontaktperson

Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter
Orienteringer:

a.
b.
c.
d.

e.

12

Kalendere fra Landsforeningen (LM)for
Menighedsråd kan afhentes
Digitalt kursus for formænd og
næstformænd
Kirkeblad udkommet med ny layout
Procedure og processen ang.
anlægsansøgninger 2022 starter op.
Tages op på møde i Kirke- og
kirkegårdsudvalget d. 17. marts og som
pkt. på næste MR møde d.13. april/bilag
9
Kan vi flytte samvær med
medarbejderne fra tirsdag til torsdag d.
17.juni og d.9.dec., da medarbejdere er
forhindret på mandage, tirsdage og
onsdage?

Evt.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 8.marts 2021

