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Menighedsrådsmøde tirsdag, 11. august kl. 19.00 

DAGSORDEN: 

Afbud: Benny, Line, Torben, Lasse. 

1 Underskrift af referat fra 2. juni 2020. Udført 

2 Godkendelse af dagsorden: Nyt punkt 9A: Personale Kirkely 

3 Kvartalsrapport v/Kaj Aage: Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt 

4 Kommende konfirmation: Rådet vedtog, at der må være 10 personer fra hver fami-

lie inkl. Konfirmanden. Det er en betingelse, at familierne kan sidde tæt. Mhr. giver 

et telegram til konfirmanderne, kordegnen laver dem. Rebecca sørger for aftale om 

roser, som Rådet betaler.  

5 Handlinger uden for kirkerum – evt. betaling: Vielser for personer uden tilknytning 

til sognet: Der skal betales for personale kr. 3500 kr. Sendes til godkendelse i 

Provstiet 

6 Fremadrettede kirkelige handlinger – herunder provstikonvent den 17. september.: 

Ingen Halloween i år pga. Corona. Der bliver heller ikke afholdt concerter. Morgen-

sang og strikkeklub udskudt på ubestemt tid. Åse og Morgens tager sig af det 

praktiske vedr. provstikonventet. 

7 Konto til Rebecca/Tove for at undgå brug af eget kort: Der bevilges dankort til 

præst og degn. 

8 Udskiftning af tagrender i forbindelse med kirkekalkning: Arbejdet undersøges og 

tilbud indhentes. 

9 Budgetsamråd 19. august. Hvem deltager? Kaj Aage deltager som regnskabsfører 

9 A Personale Kirkely: Ansættelsesaftaler sendt til provsti og ansøger. Der rykkes 

for svar. 

10 Meddelelser fra Åse Buhl: Provstiudvalget har godkendt den første kvartalsrap-

port. Nyhedsbrev Tværkulturelt arbejde. Ansatte i folkekirken har krav på  betalt 

spisepause 

11 Evt: 16. aug. Kræftens bekæmpelse benytter Kirkely til indsamling. 17. august Ho-

vedrengøring i Kirkely. Syn/skøn hvornår? Der er ikke kommet nogen besked. 

Tak til Rådet for indsatsen fra sognepræsten. Rebecca ønsker fast fridag om fre-

dagen og undersøger muligheden. Porten indtil præstegården trænger til repara-

tion. Behandling af myrer i præstegården. Regning ikke betalt. 

Næste møde er tirsdag den 1. september. Emner: Alle Helgen,  bestyrer Kirkely, 

tagrender på kirken. 
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