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As-Klakring-Juelsminde
Menighedsråd

Dato: 28-01-2020 17.00-18.30

Møde nr. 1-2020

i Kirkebakkehuset, ”Kvisten” Afbud: Pernille, Joan, Lene
Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Forslag til honorarer 2020.
(Bilag sendt til medl.)

Godkendt for 2020

3. Godkendelse af bilag til
ajourført regnskabsinstruks
2020. (Bilag til medlemmer)

Rettelse vedr. sognepræster om indsamlede midler, begge
er underskriftsbemyndigede til alle tre kirker.
Rettelse ved punkt for kirkeværger. Inge rådfører sig hos
provstiet vedr. regnskabsinstruks.

4. Varmepumpe-projekt i As
præstegård. Status efter
møde med rådgiver og PUrepræsentanter.

Præstegårdsudvalget og SK har fuldmagt fra
menighedsrådet til at arbejde videre med projektet. Et flertal
på 7 gik ind for at der indhentes tilbud fra to udbydere af
varmepumpeinstallation.

5. Ændring til regulerbar
tavle- og projektorhøjde i
salen, Kirkebakkehuset.

Tavle laves som oprindeligt tilbud

6. Stiftet søges vedr. kalkning af Accept til kalkning af Juelsminde Kirkes våbenhus med et
Juelsminde kirkes våbenhus. lille spørgsmål til afklaring.
(Bilag Nat.museet på DAP)

7. Jazzklubben vil gerne
Joan deltaget i første planlægningsmøde.
arrangere pinse-jazzkoncert i De må gerne låne kirken som sidste år.
kirken som sidste år – fredag
aften 29-05 - gerne i samarbejde med menighedsrådet.
8. Evaluering af arrangementer
A) Morgensang i december

A) Fint fremmøde, gerne kaffe i Juelsminde, som den sidste
kirke
B) Fint
C) Fine aftener

B) Korets julekoncert 8-12
C) Fællesspisning 4-12 og
15-01
D) Syng julen ind 15-12
D) God eftermiddag
E) Nytårsgudstjeneste 31-12 E) Fint
F) Sangeftermiddag 28-01
F) Fin eftermiddag
9. Nye arrangementer:
Aftaler i orden
A) Fortælleeftermiddag 4-02
B) Maleriudstilling 9-02
10. Meddelelser fra formand,
kontaktperson og udvalg.
A) Indstilling af delegeret til
årsmøde 2019 i Landsfor.
B) Ny aftale med NRGI om elkøb.

A) Birgith indstillet til at deltage i Landsmødet
B) Aftale om SPOT aftale, hvor elprisen reguleres efter
marked, træder i kraft 1. marts 2020
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C) Biskoppen opfordrer til genforeningsringning 15. juni ’20
kl. 12.00 -12.05
D) Ny løvsuger tilbyttet med
overtallig kirkegårds-truck
E) Kort omtale af mr-valg i
næste kirkeblad.
F) Fugtproblemer i
personalebaderum
G) Nyt v/ kontaktperson
H) Nyt fra udvalg.

C) Der ringes i alle tre kirker, da det er en historisk
begivenhed

10) Eventuelt

10) Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 8. marts

Juelsminde, den 28-01-2020

underskrifter

D)
E)
F) Iflg. Bygningssagkyndig rengøring, men det skal tjekkes
igen om der er skimmelsvamp
G) Orientering
H)

