Kølkær, 30.10.2020

Referat fra menighedsrådsmøde den 28. oktober 2020 kl. 19.00
Afbud fra Ruth Brik Christensen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Økonomi ved Lars Rasmussen
Regnskabsføreren gennemgik kvartalsrapport 01-01-2020 til 30-09-2020. Forbruget i perioden
har pga. Corona-nedlukningen og -restriktioner været mindre end budgetteret.
Kvartalsrapporten er godkendt.
3. Budget 2021
Regnskabsføreren gennemgik det endelige Årsbudget for 2021. Budgettet er godkendt.
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4. Vederlag til rådsmedlemmer
Det besluttes, at de medlemmer, der er berettiget til det, får det skattefrie vederlag.
5. Siden sidst (underskrift af referat)
Referatet fra mødet den 23. september 2020 er underskrevet.
Der blev talt en del om Den gode overdragelse – overdragelse til det kommende
menighedsråd. Efter at det nye menighedsråd har konstitueret sig den 13. november, vil
Gitte mødes med ny kontaktperson mhp. overdragelse af digitale dokumenter.
Rigmor overdrager til ny kirkeværge.
Formanden orienterede om kommende kurser for det nye menighedsråd:
• 26.01.2021 kl. 17-21: Kursus målrettet nyvalgte menighedsråd.
• 08.02.2021: Distriktsforeningen afholder kursus i DAP.
• 17.03.2021: ”Den gode samtale” – fokus på arbejdsmiljø.
Rigmor har udarbejdet årshjul med de aktiviteter, menighedsrådet selv har stået for, og
dem, det har været medarrangør af i de sidste 4 år. Årshjulet tilføjes andre faste opgaver i
menighedsrådet.
6. Præsten har ordet
Der orienteres om krav om brug af mundbind i kirken fra på søndag den 1. november
2020. Bo bliver bedt om at købe en kasse til kirken til brug for dem, der evt. møder op til
gudstjeneste uden mundbind.
Der har ikke været nogen tilmelding til minikonfirmandholdet dette efterår. Det skyldes
formentlig sammenfald med fodboldtræning. Vi finder en ny ugedag og inviterer igen
efter nytår.
Der stilles forslag om uddeling af gravlys ved gudstjenesten Allehelgen. Forslaget
vedtages.

7. Graveren har ordet
Man er optaget af grandækning og bladsugning/-blæsning på kirkegården.
Graveren har fået installeret Digitale dødsanmeldelser på sin computer.
Der er kommet nyt vindue i graverkontoret.
Der har været håndværker for at se på udskiftning af spjæld i klokketårnets sydside.
Graveren har bedt om tilbud på udskiftning af samtlige spjæld, når der nu alligevel skal
lejes lift.
Graveren har ønske om en form for hejseværk til ophængning af den store adventskrans i
kirken. Ønsket imødekommes.
Graveren sørger for reparation af projektoren i kirken.
8. Kontaktpersonen har ordet
Kontaktpersonen har afholdt MUS-samtaler med de ansatte. Samtalerne gennemgås under et
lukket punkt.
9. Evaluering af arrangementer
Ved den ekstraordinære valgforsamling den 6. oktober blev Anette Andersen valgt til
menighedsrådet. Endvidere blev valgt 2 suppleanter.
Spaghettigudstjenesten i Kølkær Hallen den 24. september var velbesøgt og gik godt.
Der kom ikke mange børn til BUSK-gudstjeneste i Kølkær Hallen den 25. oktober,
formentlig fordi en elev på skolen dagen før var testet positiv for Corona.
10. Nye arrangementer
Allehelgen 1. november kl. 16.00 afholdes i kirken.
Familiegudstjeneste den 29. november afholdes pga. Corona-restriktioner i Kølkær
Hallen.
Juleaftensgudstjeneste afholdes pga. Corona ligeledes i Hallen. Der planlægges én
gudstjeneste kl. 14.30.
11. Eventuelt
Det gamle og nye menighedsråd mødes til konstituering og overdragelse den 13. november
2020 kl. 17.30.
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