År 2020

Der indkaldes hermed til Menighedsrådsmøde på Skype

Side 03

torsdag den 30.04.2020 kl.17.00 med følgende

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrivelse af referater fra sidste møde.
Der blev ikke afholdt menighedsrådsmøde i marts.
2. Orientering fra:
a)

Formanden

Hængeparti vedrørende arbejdsskade.
Udbetaling af løn – man kan ikke indberette til sig selv – formanden påtager sig at indberette løn
til vedkommende.
Provsten – orientering om kirketælling – planlagte aktiviteter skal tages ud af kalenderen.
Regning fra Skive Minibus – kørsel for konfirmandundervisning: 7090 kr for 2019.
Kirkeblad er på trapperne.
Sømandsmissionen – gudstjeneste på skibet, kirkekaffe, sømandsmissionen fortæller efterfølgende om deres arbejde. Arrangementet er aftalt med Leif Rasmussen og afholdes søndag d. 6/9.
b) Næstformanden
Fraværende.
c) Kassereren
Fraværende den første halve time af mødet.
d) Kirkeværgen
Regninger på ruder til udestuen.
Haven er ordnet.
Nyt skur til plæneklipper ca. 4500 kr.
Tilbud på maling af udestue både indvending og udvendig: 14800 kr (inkl. moms). Venter til efter
sommerferien, for at udestuen er tør.
e) Kontaktpersonen, herunder orientering organist
Forespørgsmål fra kirkesanger og organister – løn under nedlukning. For de første fire uger af
nedlukningen skal de have et aconto beløb.
Huller i organistplanen frem til d. 1/6 – Lukas vil godt have tjenester. Mulighed for midlertidig
fastansættelse – Stefan og Knud Erik tilslutter sig dette. Anne Marie vil stadig gerne bruges som
afløser. Fastansættelse af Lukas der løber fra d. 1/6 - d. 1/1.
f) Medarbejderrepræsentanten
Fraværende.
g) Præsten.
Kursus d. 23/6 - d. 25/6.

Indkøb af telefon – menighedsrådet betaler.
Kommende arrangementer, fodsvask, strandgudstjeneste, gudstjeneste på Sømandsmissionens
skib i havnen.
Fur Rundt – aflyst.
Strandgudstjeneste er sat i kirkebladet til d. 16/8 – praktiske ting aftales, når vi kommer tættere på.
Sangaftener/Mændenes morgenbord skal muligvis også programsættes, når vi må mødes igen.
3. Gennemgang af årsregnskabet for 2019 til godkendelse.
Driftsregnskab – underskud pga. carport.
Side G1 – midler der er at bruge til istandsættelse af præstegård.
Fur Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17965115, Regnskab 2019, Udkast. Udskrevet d. 01-03-2020
14:01.
Regnskabet 2019 afleveret d. X kl. X. Blev godkendt af menighedsrådet d. 30/4 2020 kl. 17.35.
4. Gennemgang af 1. kvartalsrapport 2020 til godkendelse.
Minus på 79000 kr.
Normalen er, at der er underskud i første halvår (få indtægter fra kirkegården, og i denne omgang har der været udgifter forbundet med istandsættelsen af præstegården).
1. kvartalsrapport blev godkendt af menighedsrådet d. 30/4 2020 kl. 17.37.
5. Evaluering af online gudstjenester.
Fint med salmesang.
God respons.
Fælles online gudstjeneste til pinse (hvis vi ikke åbner igen).
Udstyret kan bruges i andre sammenhænge.
6. Indretning af kontoret.
Bord/stole til samtaler – lidt plads, man sidder tæt sammen.
Nøgle til brandhæmmende boks – Vagn ved, hvor den er. Boksen må gerne fjernes.
Flere lyskilder.
Generel oprydning af papirer – kontakte John Bertelsen.
Knud Erik kommer forbi og gennemgår kontoret med præsten.
7. Reparation af verandaen
Afklaret v. orientering fra kirkeværgen.
8. Status fra præsten.
Intet nyt omkring åbning af kirkerne.

Hvis man har kendskab til mennesker, der vil blive glade for et opkald fra præsten, så må man
gerne sige det.
9. Kommunikation/arbejdsopgaver/dispositioner mellem præst og menighedsråd.
Der er under kommunikation fremsat et ønske om tilbagemeldinger – det er noteret. De andre
punkter gennemgåes på et andet møde.
10. Afholdelse af menighedsmøde og orienteringsmøde om kommende valg til menighedsrådet.
Udsat til d. 9/6 – afventer om det bliver yderligere udsat.
Annoncering osv. kan Thomas hjælpe med.
Orienteringsmøde hvor vi gennemgår tingene sammen.
Valget skal finde sted i september.
11. Eventuelt.
Der er ikke aftalt en dato for næste mødeafholdelse.

Knud Erik Lykke

