Dagsorden/Referat

Blad nr. 16

Voel menighedsråd onsdag den 10. juni 2020, Formandens initialer: NV
kl. 19.00 i sognelokalet, Voel Præstegård

Deltagere: Niels, Ketty, Heidi, Karsten, Jonna, Kirsten, Birthe
Fraværende: Oliver, Anne Mette
Nr.

Dagsorden:

Beslutninger:

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse/underskrevet

Referatet underskrevet.

3.

Troen og menneskelivet. Samtalekort.

Niels startede en snak om coronakrisens
betydning i vores tid og i forholdet til kirke og
tro.

4.

Gennemgang og godkendelse af
budgetbidrag for 2021.

Budgettet godkendt og indsendt.
Voel Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 38264710.
Budget 2021.
Bidrag budget afleveret 10.6.2020, kl.19.26.

5.

Gennemgang og godkendelse af
kvartalsrapport for januarkvartal.

Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt.

6.

Opdatering af årets anlægsarbejder.

Indtil videre intet nyt om den nye kirkedør.
Tilbud på reparation af kapellet godkendt.
Der arbejdes med anskaffelse af nye lamper
udendørs. Lys på uret – udsat til efter sommer.

7.

Orientering/forslag fra udvalgene.
Aktivitetsudvalg.

Sommerkoncert med ”Northern Assembly”
fastholdes. Antallet af billetter afhænger af de
gældende regler.

8.

Valg 2020.

Niels orienterede. Orienteringsmødet er fastsat
til 20.8. kl.19. i sognelokalet, Voel.
Valgforsamling er d.17.9., ligeledes kl.19.

9.

9.

Orientering ved:
Formanden.

Formanden og kassereren har deltaget i et møde,
hvor proceduren for det nye regnskabskontor
blev gennemgået, og hvor de nye medarbejdere
var til stede. Kontoret vil fysisk være at finde i
provstilokalerne i Silkeborg.

Kontaktperson.

Intet.

Kirkeværge.

Intet.

Kasserer.

Intet.

Medarbejderrepræsentant.

Ikke til stede.

Præstegårdsudvalg.

Kommentarer til og prisoverslag i forbindelse
med den nye bygningsplan over udvidelse af
sognelokalet er medsendt som anlægsønske til
budget 2021.

Præsterne.

På grundt af corona er konfirmationerne blevet
udskudt til efter sommerferien. Der er god
kontakt mellem præst og de kommende
konfirmander. Minikonfirmander tages op efter
ferien. Nyt konfirmandhold starter omkring
efterårsferien.
Referat af første arbejdsfredag for ”Ud med
kirken” i Svostrup Sogn. Det var gået godt. Der
vil blive omtal i kirkebladet.

Nyt fra provstiet.

Intet.

Eventuelt.

Intet.

Voel d. _________________
Underskrift
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________________________________________________________________________________

