Referat af menighedsrådsmøde d. 20. august kl. 19.00 i Voer sogn
Afbud: Lars og Peter
1:

Valg 2020 og valgforsamling 15/9 2020
Kirsten er blevet gjort opmærksom på at man kan invitere til valget via e-boks, men det er en
dyr løsning, så det vælger vi fra. Vi laver et opslag ved købmanden og en fælles annonce
sammen med Agersted. Vi spørger meddeleren i Flauenskjold om han vil lave en foromtale.

2:

Udviklingsplan for kirkegården
Beplantningen mellem tårn og våbenhus skal ikke være der og græsset på øst- og nordsiden
af kirken skal ikke gå så tæt på bygningen, for ellers kan det give problemer i forhold til
kalkning. Den lind der er placeret yderst i det nordøstlige hjørne kommer til at fylde for
meget, når der skal lastbiler ind bag kirken. Kirsten forespørger arkitekten om det er
nødvendigt med en ny tegning, inden vi sender det ind til godkendelse i provstiet.

3:

Brug af Bibelen 2020
Den bruger vi.

4:

Økonomi
Bente gennemgik regnskabet for 1/1 2020 til 30/6 2020. Kirsten kontakter Lars Balle
angående døren for at finde en løsning, så den virker. Kathrine fik bevilget en ny computer,
da den gamle er blevet sløj.

5:

Evaluering af afholdte arrangementer
Mad og meninger: Pænt fremmøde, især taget corona i betragtning.

6:

Kommende arrangementer
a. Høstgudstjeneste - Bente bestiller sandwich, Susanne sørger for tallerkner, servietter og
glas, Bente sørger for drikkevarer. Alle må gerne komme med noget til processionen.
Kirsten taler med Mai og Shalika om musisk indslag. Voksenkoret deltager ikke.
b. Studietur - Planlægningen er udfordret af corona
c. Sogneaften med Anders Agger - En fredag vil passe godt i Flauenskjold hallen.

7:

Siden sidst
A: Personalemøde 18/6 - Bente sørger for tilmelding til kurser for personalet.
B: Formandsmøde d. 22/6 - Kirsten fortalte at tjenesteboligudvalget på provstiplan har
planlagt det første møde. Der blev også talt om stemning af orgler - det kan være dyrt at
have abonnement.
C: Aktivitetsudvalgsmøde 25/6 - Referat er rundsendt
D: Præstegårdsudvalgsmøde 19/8 - Susanne ser på såning af græs nede i bunden af haven. 34 planter ved indkørslen fjernes og erstattes. Spireahækken ved p-pladsen skiftes ud med
planter, der kan tåle skyggen bedre.

8:

9:

Kort nyt
A

Branding af Flauenskjold - Møde d. 2. september

B

Nyt tiltag i Flauenskjoldhallen - Familiesamvær

Eventuelt
Kirkesyn fastsættes til d. 8. sep.

10:

Lukket punkt

Ref.: Kathrine Buus

