Kølkær, 03.09.2020

Referat fra menighedsrådsmøde den 26. august 2020 kl. 19.00
1. Godkendelse af dagsorden
Der tilføjes et punkt 8A – Nye datoer.
Punkt 10 slettes – referatet godkendes på næste menighedsrådsmøde.
Dagsordenen herefter godkendt.
2. Siden sidst
Formanden informerer om:
Opfordring fra provstiet om at få en vedligeholdelsesaftale vedr. ventilationsanlægget i
præstegården. Det har ingen interesse, vi sørger selv for vedligehold.
Tidligere fremsendt skrivelse vedr. ændring af persondataregistrering skulle ikke have
været sendt, hvorfor vi bedes se bort fra den.
Opdatering vedr. afstandskrav i kirken i forbindelse med Corona – ingen ændringer i
forhold til tidligere.
Tilbud til rådsmedlemmer om at få Kristligt Dagblad gratis i fire uger.
Kvartalsrapport 1/1-30/6 2020 - det ser godt ud.
Brev fra Vestervig Kirkemusikskole – organisten er begyndt på KM OK efter sommerferien.
Der er bestilt stemmesedler til det kommende menighedsrådsvalg.
3. Præsten har ordet
Takker for barselsgaven.
Orienterer om ung pige i huset fra 1. september.
Konfirmanderne laver ikoner hos præsten på lørdag.
Konfirmationen den 5. september bliver uden fællessang for at give plads til flere gæster i
kirken. I stedet synger et lille kor.
Kirken bliver inddelt i fire sektioner, én til hver familie.
Telegrammer kan afleveres på graverkontoret.
Dåb den 6. og den 27. september bliver ligeledes uden fællessang. Den ene side af kirken
reserveres til dåbsgæsterne.
4. Graveren har ordet
Kontakt med tømrerfirma, som skal skifte vindue på graverkontoret samt diverse småting
i præstegården.
Har bestilt gran til levering i uge 43.
Indhenter pynt til høstgudstjenesten.
Påbegynder anlægning af staudebed på kirkegården i september.
Bøgehækkene klippes frem mod efterårsferien.
Har anskaffet en ny løvblæser og en lille elplæneklipper.
Gamle buketter på gravsteder fjernes hver tirsdag og fredag.
Arbejder videre med at få opdateret skiltet ved kirken.
Graveren skal på kursus ultimo september og primo oktober.

5. Kontaktpersonen har ordet
Organisten skal i skole på søndag, afløser fundet.
Arbejder fortsat på at få lønaftalen på plads vedr. kirkesanger/kirke- og
kulturmedarbejder. Der gives tillæg for referent ved menighedsrådsmøderne i perioden
1/9-31/12 2020.
6. Evaluering af arrangementer
Sogneudflugten den 22. august blev aflyst pga. udviklingen i Corona.
7. Nye arrangementer
Orienteringsmøde den 31. august kl. 19.00 afholdes i kirken.
Solnedgangsgudstjeneste ved Søby Sø den 3. september kl. 19.00. I tilfælde af regn flyttes
gudstjenesten til kirken.
Konfirmation den 5. september kl. 10.00.
Høstgudstjeneste den 20. september kl. 10.00 med efterfølgende frokost i Missionshuset.
Spaghettigudstjeneste den 24. september kl. 15.00 afholdes i Hallen.
8. Menighedsrådsvalg
Menighedsrådsvalget den 15. september kl. 19.00 afholdes i kirken.
8 A. Nye datoer
- 28. oktober: Menighedsrådsmøde.
- 20. november: Overdragelse til nyt menighedsråd.
9. Eventuelt
Der spørges til babysalmesang. Det undersøges, om der er grundlag for det.

