Online kl. 17.00 (link sendes)
Tilhørere kan anmode formanden
om link til deltagelse på mail
ingflem@gmail.com eller mobil 29
84 29 79
Afbud: Kirsten Nicolejsen

Dato:23. april 2020
Referent: Maibritt

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af regnskab
2019, v. Laila (medsendt:
ikke-godkendt årsregnskab
2019 fra økonomiportal)
3. Godkendelse af regnskab
2019.
4. Corona/Covid19; hvordan har
vi det hver især? (LK, KB)

Beslutning
Godkendt.
Regnskabet for 2019 er gennemgået.

5. Sidste nyt i ”Sagen med
vandværket”. (FT)
6. Kirkeliv – Hvor er vi på vej
hen? Gode ideer til at styrke
sognets engagement og
deltagelse.
7. Det er et stigende fænomen,
at der er uro, og at der
snakkes højlydt i kirkerummet
ved gudstjenester. Dette
både før gudstjenesten,
under bedeslagene og under
nadveren. Kirken er et rum
for andagt og tilbedelse, og
den stigende uro kan være til
gene for de faste
kirkegængere.
• Er det et problem?
• Hvordan ændres
kulturen – i så fald?
(FT)
8. (Lukket pkt) Drøftelse af
lønforhold.
9. Komposterbart affald på
kirkegården. Kan vi selv
kompostere i stedet for at
sende det med renovation?
(FT)
10. Potentielt salg af
præstegårdsskoven.
Henvendelse fra køber. (FT)
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Regnskabet 2019 er godkendt med tidsstemplet
23.4.2020 kl 18.16.
Runddeling af påskebreve har været modtaget rigtig
godt.
Flere dåb og bryllupper er udskudt.
Sagen er endnu ikke afsluttet. Vi er ikke enige i
vandværkets advokat i hans udlægning.
Udsættes

Udsættes..

Udsættes
Udsættes

Der tages kontakt til Skovdyrkerforeningen for råd og
vejledning. Peder ansvarlig.
Flemming kontakter Provstiet for råd og vejledning der.
Punktet sættes på til næste møde.
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11. Orientering om muligt
foredrag med Marie
Brixtofte.(MD)
12. Tyverisikring af kobberrør.
GPS og/eller kamera.
(FT,KB)
13. Ny dato for syn.
14. Menighedsrådsvalg.(LK)
Udsættelse af dato for
orientering. (FT)
15. Rengøring i Kirkehuset (LK)

16. Kommende arrangementer
og opgavefordeling (herunder
kirkekaffe).
Friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag.
17. Orientering fra præst,
formand, kasserer (herunder
økonomi), kirkeværge,
kontaktperson og udvalg

Maibritt kontakter Marie Brixtofte for planlægning af
foredrag til Januar 2021
Flere steder i Provstiet har man fået stjålet kobber
nedløbsrør.
Nedløbsrør i Barrit er nuværende DNA mærket.
Kan udsættes
Orienterings møde om menighedsråds valg er udsat
til 9.6.20 kl 19
Valgforsamling er fortsat berammet til 15.9.20 kl 19
Der er lavet retningslinjer for spisepause og
toiletforhold for de ansatte under Corona
Der henstilles til at personalet sikrer oprydning efter
sig.
Friluftsgudstjenesten afholdes også i år på
Teglværkspladsen, hvis dette er lovligt og muligt.
Planlægning afventer statsministeren udmelding efter
10.5.
Rikke : der afventes udmelding fra statsministeren den
10.5. Rikke mailer og ringer til folk. Hvis ikke der
åbnes op for gudstjenester efter 10.5. overvejes
hvordan man kunne holde gudstjeneste.
Lea : Fremadrettet er det kun Rikke der har hævekort.
Kirsten : Syn er sat på standby.
Der er væltet et træ i præstegårdshaven. Der
undersøges hvad det koster at få træet fjernet.
Der anlægges et par baner med såning af
sommerblomster i præstegårdshaven.
Der arbejdes videre på at sikre gravstederne.

Oplæsning, underskrivning af
protokol?
Næste mødedato: 28.5.2020
Underskrifter
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