M
Menighedsrådsmøde
for Fly Menighedsråd
hos Tanja og Hyacinthe
Onsdag
den 3. juni 2020 kl. 18.00
F

Tilstede var: Leif, Turi, Hyacinthe, Jørgen, Poul Asger
og Tanja

Blad nr

Afbud fra: Rasmus og Ryan

Dagsorden:
MMM

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.

1. Godkendelse/underskrift af
referater
2. Orientering fra præster og formand
3. Arrangementer og planlægning
a. Konfirmandgospel
b. Valg – orienteringsmøde
i. Kandidater?
c. Sogneudflugt
d. Koncert med Flemming Baade
4. Budgetinput
a. Ønsker
5. Digerne – så vi er klar til provstesyn
6. Eventuelt

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller tlf. 20 42
44 33
senest 29. maj 2020

Nr. 9-6001 Clemenstrykkeriet

Ad. 2:
Præster: Konfirmandundervisningen er genoptaget. Konfirmanderne er delt i 3
hold, så der ikke er over 10 personer pr. hold.
Gudstjenesterne er ligeledes genoptaget, og der har været en fin deltagelse.
Formand: Hvis der kommer vikarer på, SKAL vikarsedlerne afleveres til Turi.
Forkølet personale SKAL blive hjemme, og det gælder også for præsterne ALLE
sikkerhedsforanstaltninger vedr. COVID-19 skal overholdes af ALLE i kirken.
Underskuddet jf. budget 2021 er blevet bevilliget af provstiet.
Stormskade på kirketårn, som er udbedret, blev ikke så dyrt som frygtet.
Fly Sangforening opsiges fremadrettet ift. øvning i kirken.
Ad. 3:
a) Konfirmandgospel afholdes den 23/10 2019. Der er tegnet kontrakt med
Rune. Alt afholdes, som det plejer, og øvningen sker i forsamlingshuset.
Yderligere planlægning sker senere.
b) Annonce i Fjends Bladet. Orienteringsmøde afholdes i Fly
forsamlingshus tirsdag den 30/6 2020 kl. 18.00. Præsterne blev
opfordret til at huske at bekendtgøre, at der afholdes orienteringsmøder.
Vi er på udkig efter mulige kandidater.
c) Det besluttes, at sogneudflugten aflyses i år som følge af COVID-19.
d) Der afholdes koncert med Flemming Baade den 12/11 2020. Vi håber,
at koncerten vil kunne gennemføres.
Ad. 4: Vi har søgt penge til græsarmering. Desuden skal skifertaget udskiftet
inden for en kort årrække, så det skal vi huske at have med i overvejelserne ift. de
kommende budgetter. Vores kirkegårdslåger skal snart sandblæses og males på
ny.
Ad. 5: Digerne skal drøftes på årets provstesyn, for de er i dårlig stand ud mod
parkeringspladsen og mod nabo mod syd.
Ad. 6: Der var intet til dette punkt.
Næste møde afholdes onsdag den 2/9 2020 kl. 18.00 på Solgårdsvej 16 i Fly.

