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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 19-08-2020 kl. 17–20.45 Møde nr. 6-2020
i Kirkebakkehuset

Afbud:

Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1 Godkendt m tilføjelse af pkt. 11.d

2. Godkendelse og underskrift
af referat fra sidste møde.

Ad 2 Godkendt

3. Rapport 1.halvår 2020 v/
Ad 3 Taget til efterretning og godkendt.
kasserer og regnskabsfører.
(Bilag medsendt til medlemmer).
4. Ansøgning til provstiets
Ad 4 MR har vedtaget at der snarest etableres et ladestik til
energipulje om beløb til
elbil i As præstegård. Udgifter søges dækket af provstiets
etablering af elbil-ladestik i
energipulje.
As præstegård. Indstilling fra
præstegårdsudvalget er
medsendt til medlemmerne.
5. Reparation af kirkedøren i
As kirke v/ kirkeværgen.

Ad 5 Taget til efterretning, det bestræbes at reparation af
kirkedøren i As udføres i indeværende år

6. Koret under Coronarestriktionerne

Ad 6 Koret kan fra 10.09. være i Himmelrummet på
Juelsminde Skole. Hvis nødvendigt betaler MR leje af lokaler
på Hellebjerg, indtil koret kan være på Juelsminde Skole

7. Henvendelse fra Juelsminde
Jazzklub om lån af kirken til Ad 7 Hvis Jazzklubben kan overholde de regler som kirken
erstatningskoncert for aflyst er underlagt i forbindelse med Corona, må Jazzklubben låne
pinsekoncert. Oplysninger v/ kirken.
Joan.
8. Opfølgning og evt. nyt vedr.
valg og kandidater
9. Kirker og menighed i
Corona-tiden: Erfaringer,
status og konsekvenser af
pladsreduktioner,
aflysninger og aktiviteter.
Korets begynder sæsonen i
kirken og lånte lokaler. Nye
muligheder efter
myndighedsudmelding 1308-20?

Ad 8 Drøftet.
Ad 9 MR skriver et brev til Biskoppen. hvori der opfordres til
lempelse af Corona-regler i forbindelse med kirkelige
handlinger og aktiviteter.

10. Kommende arrangementer:
a) Menighedsrådets deltagelse og Ad 10
tilmelding til Landemode i
a) aflyst pga Corona
Haderslev 04-09-2020.
b) Praktiske forhold vedr. frilufts- b) Friluftsgudstjeneste 06.09.2020 Ellen er tovholder
gudstjeneste i Palsgård park
13-09-20.
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i Kirkebakkehuset

Afbud:

Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden
c) Valgforsamling 15-09-2020
d)

11. Meddelelser fra formand,
kontaktperson og udvalg.
a) Ombygning af ejendom tæt
ved As Kirke.
b) Orientering v/ kontaktperson,
herunder frokostpause:
c) Medd. / orientering fra andre

Beslutning
c)
Ad 11
a) Menighedsrådet har øvet sin indflydelse via stiftet,
som er myndighed. Sagen er ude af MR’s hænder.
b) Betalt spisepause til alle medarbejdere.
c)

d) Praktisk og teknisk medhjælp i d) Olav samler trådene og instruerer NF, så han ved hvad
Kirkebakkehuset.
han skal foretage sig af nye opgaver.

12. Eventuelt
13. LUKKET PUNKT
Valg blandt tilbudsgivende
el-installatører ang. billadestik og -måler i As
præstegård i fortsættelse af
pkt. 4 i det åbne møde.
Indstilling fra præstegårdsudvalget medsendt til
medlemmerne

Juelsminde, den 19-08-2020

underskrifter

Ad 12 Intet.
Ad 13 LUKKET PUNKT
MR overlader Klakring El at udføre arbejdet med installation
af ladestik til elbil ved As Præstegård jf. overslag.
Rita Gundesen var ikke tilstede ved drøftelse og beslutning.
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