1
As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 26-02-2020 17.00 -

Møde nr. 2-2020

i Kirkebakkehuset, salen

Afbud: Jan, Jette

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

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden.
2)

Beslutning
Ad 1 Godkendt

Godkendelse og underskrift Ad 2 Godkendt
af referat fra sidste møde.’

3) Gennemgang af synsliste for Ad 3 Synslisten gennemgået. Mødedatoer for syn ændret.
udestående bygningsopga- SK sender revideret mødeliste ud.
ver til udførelse i 2020.
Bygningssagkyndig deltager
i punktet (Medbring synsliste
2019-20 til notat)

4) Mr-valg 2020, herunder
medlemmernes udsagn om
kandidatur til ny mr-periode.

Ad 4 og 5 MR foretog en uformel drøftelse af de nuværende
medlemmers kandidatur, og den første drøftelse af evt.
mulige nye kandidater til det nye MR.

5) Drøftelse af evt. aktuelle
spørgsmål og forhold vedr.
valget.
6) Forespørgsel fra Bjerre
Herreds Aktivitetsklub om
leje af Kirkebakkehuset til
foredrag (Bilag til medlemmerne)

Ad 6 Da vi selv har mange aktiviteter i KBH, og da der ikke
tidligere har været praksis for udlejning af huset er MR enige
om nej til at udleje KBH.

7) Godkendelse af revideret
bilag til regnskabsinstruks
(Bilag sendes senere

Ad 7 MR har godkendt den reviderede regnskabsinstruks.

8) Info vedr. nyt varmeanlæg
og om renovering af badeværelse i præstegården.

Ad 8 PU har bevilliget midler til nyt varmeanlæg i
præstegården. Det skal aftales med det valgte firma, hvornår
renoveringen skal gå i gang.
Badeværelset i præstegården er næsten færdig.

9) Evaluering af arrangementer Ad 9
a) Fællesspisning 15-01
a) Rigtig godt, der var mere end fuldt hus.
b) Nytårskur 28-01-02
b) Godt arrangement, evt. mulighed for at begynde lidt
c) Årstidssangeftermiddag 28-01
før næste år.
d) Fortællereftermiddag 4-02
c) Fint
e) Fernisering 9-02
f) Fællesspisning 19-02
d) Fuldt hus
e) En lille sluttet skare
f) Godt arrangement
g) Kommende arrangementer
a)

Foredrag Henriette Bacher
Lind
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Dagsorden

Beslutning

10) Meddelelser fra formand,

Ad 10
a) Kirkeværgerne aftaler med Hans en plan for
a) Kirkeværger forbereder plan for
gennemgang af hver enkelt kirke samt kirkegård
rundgang v. syn sammen med
b) Se punkt 3
graver.
c) Kirkegårdsvedtægterne er på vej til godkendelse i MR
kontaktperson og udvalg.

b) SK indkaldt til møde i budgetsamrådet i KM på planlagt
AKJ-synsdag 12-03 ?
c) Revideret kirkegårdsvedtægt
på vej til mr.

11) Orientering v/ kontaktperson Ad 11

- Forenklet personalepolitik – kommer med på næste møde.
- MUS samtaler i marts
- Provstiet holder ERFA møde i KBH
- Niels Frederiksen begynder som hjælp ved
arrangementer i KBH
- Hans er blevet udpeget som lægdommer. Forslag til
aftale med Hans om vilkår ved fravær i den
forbindelse blev godkendt af MR.

12) Medd. / Orientering / andre
a) Tid for indv. kalkning af
Klakring kirke
13) Eventuelt.

Juelsminde, den 26-02-2020

underskrifter

Ad 12 Klakring Kirke indvendig kalkning jan./feb. 2021

Ad 13 Kort drøftelse af mulighed for bedre timing af
arrangementer, som lægges på Facebook. Marianne
undersøger.

