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Indledning v/ Carsten
Afbud fra:
EMNE
1.

Godkendelse af
dagsordenen
Orientering fra
Formandskabet

TID
(min.)

Dagsorden blev godkendt
5

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Godkendelse af
10
kvartalsregnskab
Bilag 1a & b
Budget 2021 - ønsker
20
(Bilag eftersendes)
Planlægning af menigheds– 15
og orienteringsmøde

Ansøgning om forlængelse
eller evt. fastansættelse af
projektansættelse
(Bilag 2)
Forespørgsel vedr.
koncertsamarbejde med
Dansk Angolansk
Venskabsforening
(Bilag 3)
Ansøgning fra
Lovsangsband
(Bilag 4)

Forespørgsel vedr.
befordringsgodtgørelse til
en pianist til gospelkoret
(Bilag 5)
Menighedsrådsvalg

BESLUTNING

25

I øjeblikket afventer vi besked om, hvornår og hvordan vi
må åbne kirkerne op.
Som Vikar for Christine er Simon Lund Kiilerich blevet ansat.
Jesper spiller sidste den 24. maj
Kvartalsregnskabet blev godkendt

Budgetønsker blev gennemgået og vil blive færdiggjort i
kirkeudvalget.
Menighedsmødet: Orientering om regnskab og budget.
Oplæg – hvordan laver vi kirke sammen
(udvalg laver oplæg)
Valgbestyrelse: Orientering omkring valget.
Vi forlænger projektansættelse i tre år til udløb 31. juli
2024. Økonomien søges dækket gennem ligningsmidler og
resten gennem arvede midler.
Ansøgningen blev imødekommet på den baggrund, at
koncerten bliver lagt over i menighedsplejens regi.

10

10

10

20

Ansøgningen blev imødekommet med kr. 3.000,- i tilskud,
da det betragtes som et missionalt projekt. Derudover må
Hjemfart Lovsang holde en reales koncert i kirken. Der kan
også lånes øvelokale i kirken, iflg. nærmere aftale.
Vi ser positivt på forespørgslen og afventer en konkret
ansøgning.

Der blev talt rekrutterings proces. Der vil komme
informationer på live gudstjenesten på næste søndag
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Orientering fra præsterne
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Orientering fra
personalerepræsentanten
Orientering fra daglig leder

10

En lille hilsen fra Tove.

10

Simon Lund Kiilerich starter mandag den 18. maj.
Vi skal have klarhed over, hvor hjemsendt medarbejderne
er efter den 18. maj
Stillingsopslaget for ny Kirkemusikker/organist er nu ude.
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Orientering fra udvalgene

11.

13.
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Menighedsplejen har i sidste uge delt hilsner ud til sognes
ældre over 75 år.
Kirkeudvalget: Det har været oppe, om vi skal fortsætte
med online streaming af gudstjenester efter åbningen på
grund af de sårbarer.
Festudvalg: Arbejder med frivilligfest – er i øjeblikket i
tænkeboksen.
Carsten: Konfirmationerne er for anden gang udsat. De er
nu fastsat til september måned.
Isak: I forhold til gudstjenester er vii blevet bedt om, at
opmåle kirken og vi må være 100 personer i kirkerummet
når der åbnes op.
Jakob: Der bliver undersøgt, om vi må inddrage
menighedssal og forhal.
Der kan også være den mulighed, at afholde flere
gudstjeneste den samme søndag.
I forhold til andre aktiviteter er der endnu ikke givet grønt
lys.

Ingen kommentarer.
5

Emner til kommende
møder
Evt.

5

Noteret af formanden

5

Ingen kommentarer

Lukket punkt:
1.

Orientering fra daglig leder

Daglig leder orienterer

Mulighed for spørgsmål/kommentarer

