Dagsorden/Referat

Blad nr. 17

Voel menighedsråd onsdag den 12. august,
Formandens initialer: NV
2020, kl. 19.00 i sognelokalet, Voel Præstegård

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

Dagsorden:

Beslutninger:

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse/underskrevet

Referatet underskrevet.

3.

Troen og menneskelivet. Samtalekort.

Ud fra samtalekortet debatterede vi
gudstjenesteformer, rettet mod forskellige
grupper. Vi nåede frem til, at med forankring i
det traditionelle er det godt også at forsøge at nå
forskellige grupper med andre typer
gudstjenester.

4.

Gennemgang og godkendelse af
kvartalsrapport for første halvår af 2020

Gennemgået, godkendt og underskrevet.

5.

Opdatering på årets anlægs- og
vedligeholdelsesopgaver.

Udskiftning af kirkedør. Vi afventer svar på, om
det er muligt at montere et automatisk
låsesystem. Når vi får en endelig pris på alt,
sendes ansøgning til provstiet.
Der arbejdes videre på betoninddækning af
kirkemuren.
Hækken langs indkørslen til præstegården ind
mod den gamle skole bliver klippet.

6.

Planlægning for afvikling af:
Sommerkoncert.
Gudstjeneste på Bjarup Kirkeruin.
Hjælp til konfirmationerne m.v.

Kirkekoncert med Northern Assembly d.3.9.
Vi afventer meldinger fra kommunen ang.
corona. Hvis vi gennemfører, står Anne Mette
for det praktiske i samarbejde med Heidi.
Gudstjeneste ved Bjarup Kirkeruin d.23.8.
Gudstjenesten bliver gennemført, og Niels
fungerer som kirketjener.
Konfirmationer 29. og 30.8.
Birthe og Ketty er vagter lørdag.
Heidi og Jonna tager søndag.
Høstgudstjeneste d.6.9. er annonceret med
brunch. Brunchen bliver aflyst. Det annonceres
på FB og fra prædikestolen de næste søndage.

7.

Orientering/forslag fra udvalgene.
Aktivitetsudvalg.

Intet nyt.

8.

Valg 2020.

Niels gennemgik aftenens forløb, og nævnte
mulige kandidater til de ledige pladser.
Mødet finder sted i sognelokalet, hvis
deltagerantallet ikke overstiger det tilladte,
alternativt kan vi bruge kirken.

9.

Orientering ved:
Formanden.

Intet.

Kontaktperson.

Der arbejdes på planlægning af det årlige
personalemøde m. personale, kontaktpersoner
og formænd fra de tre sogne.

Kirkeværge.

Intet.

Kasserer.

Vi skal fremover huske at påføre bon’er formål
såvel som vores underskrift af hensyn til
gældende regnskabsregler.

Medarbejderrepræsentant.

Kirkesangeren ønsker en plexiglasbeskyttelse
ved sang fra pulpituret af hensyn til evt.
coronasmitte ned i koret. Der undersøges
forskellige muligheder i samarbejde med
kirkesangeren.

Præstegårdsudvalg.

Intet.
Præsterne.
Oliver gav en status over ”Ud med kirken”.
Projektet kører meget fint, p.t. er der 7 frivillige
og nok at lave. Vi starter nu reklame i Voel, dels
på FB, dels med”reklame”kort, der omdeles
sammen med reklamen for julekor.
Nyt fra provstiet.
Intet.

9.

Eventuelt.

Intet.

Voel d. _________________
Underskrift
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

