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Indledning v/ Carsten
Afbud fra:
EMNE
1.

TID
(min.)

Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt

Orientering fra
Formandskabet

5

Godkendelse af regnskab
Bilag 1

20

Israels tur for konfirmander i
2021?
(Bilag 2 følger)

20

Nørrelandskirkens Musiksyn
(Bilag 3)
Ansættelse af ny
organist/kirkemusiker

10

Ansøgning om forlængelse
eller evt. fastansættelse af
projektansættelse
(Bilag 4)
Forespørgsel vedr.
koncertsamarbejde med
Dansk Angolansk
Venskabsforening
(Bilag 5)
Ansøgning fra Lovsangsband
(Bilag 6)

25

2.

3.

6.

7.

8.

9.

15

Det blev besluttet, at afsætte kr. 160.000,- i budget
2021 til konfirmandturen.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde
med, at tilrettelægge en tur inden for budgetrammen
og lave et oplæg til konfirmand tur i 2021. Der skal
ikke købes billetter uden, der er garanti for, at de kan
refunderes. (Konkurs – Corona)
Musiksynet blev godkendt med tilretninger.
Isak rundsender ny udgave og ligges på hjemmesiden.
Stillingsannonce blev godkendt. Stillingen vil herefter
blive slået op.

Udsat til næste møde

10

10
15

10. Menighedsrådsvalg

Der har været meget information, at forholde sig til i
denne coronatid. Tak til alle for den kontakt, på skrift,
som alle har deltaget i. Den 12. maj er der fortsat
menighedsrådsmøde.
Der er samtaler i morgen med kirke- og
kulturmedarbejdere.
Regnskabet blev godkendt med påtegningen
Nørrelands Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31108810,
Regnskab 2019, Afleveret d. 29-04-2020 19:03

4.

5.

BESLUTNING

Udsat til næste møde

Udsat til næste møde
Der er orienteringsmøde til menighedsrådsvalget. 9.
juni 2020. På næste møde arbejdes der videre med
rekruttering.
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Orientering fra udvalgene

15

Orientering fra præsterne

15

Orientering fra
personalerepræsentanten
Orientering fra daglig leder

10

12.

13.

10

14.

15. Postlisten
16. Emner til kommende møder
17.

Evt.

5
5
5
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Menighedsplejen er i gang med at uddele Corona
hilsner i løbet af de næste 3 uger.
Jakob: Savner dette at være sammen. Måske skal
nogle af de online gudstjenester fortsætte efter
åbningen bl.a. på grund af de sårbare i vores
menighed.
Carsten: Inger og Carsten synger på Thorshøj, udenfor
hver torsdag, i denne corona tid.
Asylansøgere undervises online.
Lokalerokering er godt i gang.
Kommentar fra personalegruppen blev nævnt.
Lokalerokering er i gang, så nu har vi også snart et
lokale klar som kan bruges til musikøvelse for de
frivillige musikkere. .
Nørrelandskirkens Børnehave er her med en gruppe
mandag og onsdag formiddage fra kl. 10.00 til kl.
13.00.
Ingen kommentar
Styres af formanden
Ingen kommentar.

