Kølkær, 26.09.2020

Referat fra menighedsrådsmøde den 23. september 2020 kl. 19.00
Afbud fra Bo Blynning.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Siden sidst
Referat fra sidste menighedsrådsmøde underskrives.
Formanden orienterer om et møde i provstiet den 21. oktober, ”Den gode overdragelse”,
i forbindelse med overdragelse til nyt menighedsråd.
3. Præsten har ordet
Solvej Bjerre har tilbudt at strikke dåbsklude til kirken, har strikket to til dåben på søndag.
Har opstartet konfirmandundervisning i sidste uge. Der er 7 konfirmander på holdet.
Der er inviteret til babysalmesang med opstart den 7. oktober.
4. Graveren har ordet
Graveren ikke til stede, da han er på kursus.
5. Kontaktpersonen har ordet
Lønaftalen for kirkesanger/kirke- og kulturmedarbejder er endelig på plads. Der er givet
tillæg som referent ved menighedsrådsmøderne i perioden 1/9-31/12 2020.
Organistens lønaftale vedr. løn under sygdom i orden.
Organisten har spurgt, om menighedsrådet vil give tilskud til et brugt orgel, så hun
fremover kan øve derhjemme. Der bevilges 50%, hvilket svarer til 3000 kr.
6. Økonomi
Der er kommet Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2019. Vedr. punkterne ”Manglende
funktionsadskillelse” og ”Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser”
beslutter menighedsrådet i lighed med sidste år, at der er tillid til det nuværende
arrangement, og der fortsættes efter samme princip.
7. Renovering af konfirmandlokale
Kristian Mortensen og Jens Bech arbejder videre med dette.
8. Evaluering af arrangementer
Solnedgangsgudstjenesten den 3. september blev i kirken pga. regnvejr. Pænt fremmøde.
Bør rykkes frem til august næste år.
Konfirmationen den 5. september blev pga. Corona uden fællessang. Det gik fint.
Høstgudstjenesten den 20. september var ikke så velbesøgt som tidligere, skulle have
været annonceret bedre.

9. Nye arrangementer
BUSK-gudstjeneste den 25. oktober kan pga. Corona ikke afholdes i kirken. Alternativer
undersøges.
Allehelgen 1. november kl. 16.00 afholdes i kirken.
Familiegudstjeneste den 29. november kan pga. Corona ikke afholdes i kirken.
Alternativer undersøges.
Juleaftensgudstjeneste flyttes pga. Corona til Hallen. Der planlægges én gudstjeneste kl.
14.30.
10. Menighedsrådsvalg
Ved valgforsamlingen den 15. september blev valgt 4 ud af 5 medlemmer til menighedsrådet.
Der er derfor indkaldt til ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober, hvor der skal vælges
yderligere 1 medlem og 2 suppleanter.
11. Eventuelt
Der er kommet forslag om, at kirkesangeren fremover skal stå oppe ved orglet og synge. Det
besluttes at fortsætte som hidtil.

Referent: Anita Mortensen

