Referat af Menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19.00
Afbud: Lars
Dagsorden
1. Visionsdebat
Vi tog udgangspunkt i den fra 2019-budgettet og rettede den til, så den blev
mere fyldestgørende. Findes i særskilt dokument.
2. Menighedsrådsvalg
Der er valgår i år. Vi ønsker stadig at have 2-årig funktionsperiode. Kirsten
sender en ansøgning herom. Invitation til kursus for valgbestyrelser blev delt
ud til valgbestyrelsen.
Invitation til temadag om menighedsrådsvalg blev delt ud til alle medlemmer.
3. Lys på kirken
Der har forsøgsvis været sat lys på kirken. Vi har fået mange positive
tilkendegivelser. Elektrikeren kommer og laver en permanent opstilling.
4. Våbenhusdør
Vi har haft mange omkostninger fordi den ikke har fungeret. Men nu ser det ud
til at det hele virker, som det skal!
5. Økonomi
Bente er ved at få afsluttet regnskabet, men det ser ud til at vi får et overskud.
Vi skal tilsyneladende til at betale negative renter.
Mai skal have et kontokort til Brugsen.
6. Evaluering af afholdte arrangementer
a. Juletræsfest i hallen – Et godt og bedre arrangement end året før.
b. Julemusikaften – Det var godt. Børnene var dygtige, voksenkoret var
velsyngende og Trio Acapella gjorde det som altid godt.
c. Julens- og nytårets gudstjenester – Der kom 3 til 2. juledag. Vi sender en
ansøgning om at få lov til ikke at holde gudstjeneste denne helligdag
fremadrettet.
Nytårsgudstjenesten var godt besøgt.
7. Kommende arrangementer
a. Kyndelmisse d. 2.2 – Kirsten sørger for annonce, pandekager med tilbehør.
Peter sørger for varme. Susanne sørger for saft, te og service. Bente sørger
for kaffe. Borddækning med led-lys.
b. Sogneaften d. 25.2 - I konfirmandstuen.
8. Siden sidst

a. Personalemøde d 26.11
Referat udsendt.
b. ”Har gudstjenesten en fremtid” d. 28.11
Kathrine fortalte kort om mødet.
c. Møde om arbejdstidsplanlægning d. 22.1
Kirsten orienterede om den nye ferielov, rammetid og rådighedstid, m.m.
9. Kort nyt
a. Minilæsser ankommet
Alt er i orden. Men der skal laves et køreunderlag uden for staldens østport.
Bente kontakter JE.
b. Lydanlæg til kirken
Ansøgning er sendt af sted og behandles på februars PU møde.
c. Div. Indbydelser
DSUKs årsmøde, Vendsyssel Distriktsforenings årsmøde og
generalforsamling.
10. Eventuelt
Parkeringspladsen trænger til nyt grus.
11. Lukket punkt
Ref.: Kathrine Buus

