Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Kirsten B. deltager først fra kl.
18.30.
Irene deltager fra kl 18.30

Dato: 28.11.2019
Referent: Maibritt
Mad- og kaffeansvarlig:
Lea

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af budget 2020
3. Valg af formand for 2020.
(hemmelig afstemning)
4. Valg af næstformand (hemmelig
afstemning)
5. Valg af kasserer, kirke-værge,
kontaktperson, sekretær (åben
afstemning).

6. Evaluering af afholdte
arrangementer: Morten Aagaard.
7. Årets manglende synsopgaver:
• Kabelskjulere i kirken.
• Andet..
Kommende opgaver i 2020.
8. Kirkeliv – Hvor er vi på vej hen?
Gode ideer til at styrke sognets
engagement og deltagelse.
Pjecen: ”Gudstjeneste – Om
gudstjenestelivet i Den Danske
Folkekirke” læses før mødet.
• Drøftelse om vores
gudstjeneste.

Blad nr.
Formandens initialer:
FKNT

Godkendt.
Godkendt med tidsstemplet 22.11.19 kl 10.58
Flemming Thomsen er enstemmigt valgt som
formand.
Rikke Mai er valgt som næstformand.
Kasserer : Lea Clausen
Kirkeværge : Kirsten Bjørke
Kontaktperson : Rikke Mai varetager arbejdet med
planlægning. Flemming Thomsen har den daglige
kontakt.
Sekretær : Maibritt Davidsen
God aften , dog med mindre fremmøde i alt 11
tilhørere. Spændende foredrag.
Bjerre el arbejder på en løsning på at få udformet
en holdbar løsning på kabelskjulere.
Opgaver for 2020 planlægges i det nye år.
Indkaldelse til møde med biskoppen torsdag den
23. januar kl 17 i løsning kirkecenter.
Temadag/aften om gudstjenesten.
Biblen kommer i sin helhed på ny dansk i 2020.
Oplægget fra pjecen Gudstjeneste, Om
gudstjeneste i Den Danske Folkekirke har været i
dialog.
Ideer : forklarings gudstjeneste

9. Gudstjenester i dec.- jan., feb.
uden kirketjener/graver.

10. Præstegårdsudvalg:
• merudgifter i forbindelse
med vand i kælderen.
• Orientering fra møde
med Klaus Kaack
• Ansøgning til energipuljen. Bevilget 104.000
til isolering.(INJ)

Barrit Kirkehus dato: 28.11.2019

Under Peters fridage i fyringssæsonen af
gravermedhjælpere vil der ikke være graver tilstede
ved højmesserne. Opgaverne løses med andet
kirkepersonale på disse dage.
Kloakrør har været gennemvokset af rødder, så der
har ikke været afledning af vand og vandet har
stået op i kælderen, ca ½ meter i Præstegården.
Der er lagt nye plastikrør.
Rikke fortæller at der siden reparationen ikke har
været vand i kælderen.
Der søges om betaling for arbejdet ved provstiets
anlægspulje.
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11. Kisterne i Redtzke. Svar fra
provstiet.
12. Forsatsvinduer: Projektbeskrivelse, tidsperspektiv.

13. Brev fra advokat: krav om
betaling til Over Barrit vandværk
på DKK 47.858,61 med tillæg af
moms.
14. Nyt foto af rådet til hjemmeside
mv.
15. Kunst i Kirkehuset – ny udstiller.
(MD)
16. Kommende arrangementer og
opgavefordeling (herunder
kirkekaffe): Julens
arrangementer, Morgenkaffe
f.mænd 4.12, Nytårsgudstjeneste med champagne
og kransekage 31.12.

Møde med Klaus Kaack : Der er bevilget penge til
isolering af præstegården fra energipuljen i
Provstiet.
Der afventes endeligt svar fra Nationalmuseet.
Projektbeskrivelsen er sendt til provstiet.
Ved godkendelse i Provstiet, sendes projektet til
stiftet.
Leverandør kan forventes at have 10-12 ugers
leveringstid.
Kravet fra Over Barrit Vandværk er sendt til
vurdering hos stiftets jurist. Der afventes svar.

Der er taget nyt foto til hjemmesiden.
Fotograf Simon Lundsgaard fra Hedensted,
udstiller fra årsskiftet i Kirkehuset.
Morgenkaffe for mænd 4.12. Flemming er
tovholder
Nytårsgudstjeneste med champagne og
kransekage i kirkehuset. Lea står for glas. Irene
sikrer kranskage.
Kirkekaffe planlægges i det nye år.
Dagplejen og børnehave kommer til juleafslutning
den 10-og 11 dec.
Skolen kommer den 20.dec.
Der er juleafslutning for Vrigsted efterskole i
Vrigsted kirke.

17. Orientering fra præst, formand,
kasserer (herunder økonomi),
kirkeværge, kontaktperson og
udvalg

Formand : Hedensted avis har givet tilbud om nye
priser på annoncer i 2020.
2.2.20 generalforsamling i Distriktsforeningen
23.1.20 Tema aften med biskoppen i Løsning.
Den nye bibel på nudansk kan som kirke købes til
299 kr.
Kasserer : alle fakturer på vedligehold på
gravsteder er betalt.

18. julegaver 2019
Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: torsdag d. 9. januar
2020

Lea og Kirsten er tovholdere

Underskrifter
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