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

PGA Corona-afstand ikke offentlig adgang
Dagsorden

Beslutning
Af Corona-hensyn ingen sang

1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1 Godkendt

2. Godkendelse og underskrift Ad 2 Godkendt og underskrevet
af referat fra sidste 2 møder.
3. Præstegårdsudvalget indstiller til beslutning om forstmæssig gennemgang af
præstegårdsskoven. (Bilag:
Rapport fra ”Skovdyrkerne”
vedlagt til medlemmerne

Ad 3 Menighedsrådet godkender Præstegårdsudvalgets
indstilling inkl. at MR meldes ind i ”Skovdyrkerne” for
regelmæssigt skovfagligt tilsyn med præsteskoven.

4. Kvartalsrapport 1. kvartal
2020 v/ regnskabsfører og
kasserer. (Regnskabsfører
Laila Søgaard deltager.
Bilag til medlemmerne.)

Ad 4 Taget til efterretning og godkendt

Ad 5 Budget 2021 er gennemgået og godkendt samt
5. Provstiet har fremsendt
indberettet til Økonomiportalen den 27.maj 2020 kl. 20.26.
budgetramme for 2021,
herunder at synsudgifter
2021 dækkes af frie midler.
Herefter behandling af AKJbudgetforslag 2021 lavet af
kasserer, regnskabsfører og
fmd. (Bilag til medlemmerne
eftersendes snarest muligt)
Ad 6 Nadverritual A benyttes i kirkerne frem til 1. oktober,
6. Sognepræsterne ønsker
hvorefter det evalueres på menighedsrådsmøde.
fremtidig brugen af
nadverritual drøftet mhp.
beslutning om fremtidig brug
af ritual A i AKJ-kirkerne.
(Bilag udsendt til
medlemmerne af Marianne
Dykær)
7. Drøftelse af indhold af
offentligt menigheds-og
valgorienteringsmøde 9-062020 ved valgbestyrelsen.

Ad 7 Valgbestyrelsens indstilling til orienteringsmøde
godkendt.

8. 2. behandling af nyt punkt 3 Ad 8 Godkendt
i § 5 i mr’s forretningsorden
som vedtaget i marts-mødet.
(Bilag sendt til medl. ved
marts-mødet)
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9. Konfirmationer og kommende arrangementer under
Coronaregler.

Beslutning
Ad 9 Præsterne oplyste om ved besluttede holddelinger og
særlige forholdsregler ved konfirmationer 2020. Taget til
efterretning.

10. Drøftelse af nye muligheder Ad 10 Kirkegårdsudvalget samt ressourcepersoner ser på
for urnegravsteder i plæne
nye muligheder for kirkegårdene og kommer med en
med plade lokaliseret flere
indstilling til MR
steder på kirkegårdene og
evt. i flere størrelser og
indbyrdes afstand. (Oplæg
til drøftelse i krg.udvalget og
derefter i mr. i senere møde.
11. Meddelelser fra formand,

a)
b)
c)
d)
e)

Ad 11
kontaktperson, kasserer og a) Taget til efterretning
udvalg.
b) Taget kontakt til Hedensted kommune – der er ikke meldt
Varmepumpeinstallation færdig og tilbage med, hvornår der kan repareres. Måske der skal
indberettet til BBR.
rykkes igen.
Asfaltreparation på den offentlige
c) Der mangler at blive kalket i As
vej Kirkebakken.
d) Kirkegårdsudvalget indarbejder provstens bemærkninger
Kirkekalkning
til kirkegårdsvedtægterne.
Indarbejdelse af bemærkninger fra
e) Taget til efterretning
provsten i kirkegårdsvedtægt.
Ændr. af tavle / whiteboard udført. f) Der er flertal for at fortsætte Menighedsrådsvalget som
planlagt og ikke udsætte det et år.
g) 2.vandhane ved stien nord for kapellet på Juelsminde
Kirkegård flyttes til modsat side ved diget.

12. Orientering v/ kontaktperson Ad 12 Olav oplyste om ny kirkesangervikar
13. Medd. / Orientering v andre

Ad 13

14. Evt. opsamling af erfaringer
fra perioden med Coronalukning og -forholdsregler.

Ad 14 Punktet er udsat til næste møde.

15. Eventuelt.
Juelsminde, den 27-05-2020

underskrifter

Ad 15 -
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