Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Kirsten Bjørke, Kirsten
Nicolajsen.

Dato: 20.02.2020
Referent: Maibritt
Mad- og kaffeansvarlig:
Flemming

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kirkeliv – Hvor er vi på vej
hen? Gode ideer til at styrke
sognets engagement og
deltagelse.
• Forslag om aften
med ”Åbne
døre”?(FT)
• Forslag om
støttekoncert i kirken
for ”Kirkens
korshær”?(FT)
• Forslag om aften
med samtale om
eksistens og tro
(kom og lyt).(FT)

Blad nr.
Formandens initialer:
FKNT

Godkendt
Foredrags aften med Marie Brixtofte. Maibritt
undersøger mulighederne.
Flemming undersøger om hjælpeorganisationen ”Åbne
døre” som foredrag.
Fælles arrangement for sognene i Bjerre Herred. Aften
med Michael Jarnvig, Klima og kirke. Torsdag den
8.10.20. 19-21.30
Forslaget er at det bliver på Barrit sognegård. Helle
Potempa spørges om salg af kaffe.
Peder booker sognegården og spørger Helle.
Maibritt undersøger om muligheder for støttekoncert til
Kirkens korshær, med Beat salmer.

Flemming arbejder med en aften eksistens og tro.

3. MR-valg 2020 (KB,LK):
• Hvem fortsætter i
rådet?
• Skal vi ansøge om 2
års valgperiode?
• Valgets procedure

4. Nyt fra sagen med
vandværket. (FT)
5. Igangsætning af nye
synsopgaver ved kirken:
• Afskærmning af
containere ved
kirkehuset.
Barrit Kirkehus dato:

Der er generelt åbenhed for arbejdet i menighedsrådet
og muligheder for ønske om at fortsætte
Vi fortsætter med valgperiode på 4 år.
Valgets procedure :
Offentlig orienterings møde 12.5.20
Valgforsamlingsmøde 15.9.20 Her stilles kandidaterne
op. Liste over hvem der er stemmeberettigede og
valgbare udsendes 5 dage før mødet. Rådet kan
sammensættes denne aften.
Man kan vælge at opstille kun som stedfortræder.
Efterfølgende kan der stilles alternative liste.
Og der skal så i givet fald holdes valg den 17.11.20
Konstituerende møde skal afholdes inden 1. søndag i
advent.
Der er ikke nyt i sagen.
Flemming undersøger om mulighederne for
affaldssortering, inden der tages stilling til afskærmning
af containere.

Side 1 af 3

•
•
•

Ny dør ved
præsteindgang.
Lægning af
chausse-sten ved
præsteindgang.
Plantning af stauder
i afsnit D

6. Procedure for fjernelse af
gravsten fra nedlagte
gravsteder. Hvad vil vi som
råd gerne bevare? Aftale
med lokalhistorisk. (KB,FT)
7. afspadsering for
gravermedhjælpere. Ny
aftale (LK,FT)
8. Kommende arrangementer
og opgavefordeling
(herunder kirkekaffe):
25.2.:sangaften,1.3.:
kirkekaffe,11.3.: koncert
med Jesper Thilo, 2.4.:
foredrag med Jesper
Birkler..
9. Orientering fra præst,
formand (LED-pærer i
kirken, aktuelle bevillinger,
teater i kirken?), kasserer
(herunder økonomi – GPDR
og opdatering af
bankpapirer), kirkeværge
(salmebøger, træliste,
fuglekasser, toiletskilte,
punkteret rude, kranse og
folkestolene), kontaktperson
(aftaler og hensyn) og
udvalg

Peder undersøger mulighederne for ny dør ved
præsteindgang, så døren bliver lig den gamle dør med
godkendt lås.
Der lægges sten fra døren så der bliver forbindelse til
kirkegårdsstien.
Der er dialog med kirkegårdskonsulent Ole Daugaard
om beplantning i afsnit D.
Lokalhistorisk forening inviteres til vandring på
kirkegården i forhold til udpegning af gravsten som har
lokal historisk værdi.

Lea fremlægger forskellige afspadserings muligheder.
Der er møde med konsulent Jacob Lysemose den
4.3.20
25.2. Sangaften Irene laver kaffe.
1.3. Kirkekaffe : Irene er tovholder.
11.3. kl 19.30 Koncert med Jesper Thilo. Kristian er
tovholder.
2.4. kl 19 Foredrag med Jesper Birkler. Flemming er
tovholder.

Præst : Der mangler dåbsklude. Strikkere søges.
Formand: Alle el-pærer i kirken er skiftet LED pærer.
Der indkøbes væg ur til konfirmandstuen i Kirkehuset.
Der er bevilget penge til stendiget, forsatsvinduer og
kalkninger af lysninger. Der er endvidere bevilget penge
til klorark arbejdet og isolering i præstegården.
Kasserer : GDPR : Lea orienterer.
Der skal ændres på brug af betalingskort. Lea aftaler
med Sydbank.

Kirkeværge : Kirsten er fraværende, orientering
udsættes til næste møde.
Kontaktperson orienterer om personale situationen.
Udvalg : Præstgården er færdig isoleret.

Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: 26.3.2020 + husk
syn d. 24.3 kl 15 (kirken) og 16.30
(præstegården)

Syn : Præstegården 14.30. Kirken 15.30.

Underskrifter

Barrit Kirkehus dato:
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