Dag og år : Torsdag den 3/9 2020

Menighedsrådsmøde hos Tanja og
Hyacinthe
torsdag den 3. september 2020 kl.
18.00
Dagsorden:

1. Godkendelse/underskrift af
referat
2. Nyt fra Præsterne
a. Evaluering af
konfirmation
3. info fra formand
a. Corona forholdsregler
4. Underskrift af
regnskabserklæring 2019
5. Godkendelse af budget 2021
6. Arrangementer
a. konfirmandgospel 23.
oktober
b. Flemming Baade 12.
november
c. Adventsarrangement
7. Valg
8. Endeligt budgetsamråd
a. låger samt hegn
9. Resultat af Provstesyn
10.Ombygning af kapel
11.Næste møde
12.Evt.
Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller
tlf. 20 42 44 33
senest fredag den 28. august
2020

Nr. 9-6001 Clemenstrykkeriet

Blad nr

Tilstede var: Jørgen Husted, Poul Asger, Turi Roslund,
Ryan Nørgaard, Hyacinthe Anohi, Leif Frederiksen og
Tanja H. Kristensen.
Afbud fra: Rasmus Johansen

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.
Ad. 2:
Konfirmationerne er veloverstået, og alt er gået godt.
Der er kanotur med konfirmanderne fredag den 4/9 2020.
Derudover er der booket 2 x barnedåb den sidste søndag i oktober 2020
med forventeligt ca. 70 deltagere. Der er plads til 40 personer i Fly kirke
grundet corona-restriktionerne. Det blev besluttet, at Ryan tjekker op
endnu engang på, at der kun er plads til 40 personer i kirken, når
afstandskrav mv. skal overholdes og giver Poul Asger besked, og
derudover kontaktes Provstiet for at finde en løsning på problemet.
Det blev endvidere besluttet at tilbyde de 2 par følgende mulighed:
2 x 20 minutters dåb med behørig afspritning imellem de 2 dåb.
Det er ikke sundhedsfagligt forsvarligt at have 2 familier i kirken på én
gang.
Præsterne udarbejder forslag til retningslinjer ift., hvor mange
kirkegængere, der er plads til i relation til COVID-19.
Der bliver desuden udfordringer til jul, hvis situationen ikke har ændret
sig til den tid.
Ad. 3: Vi risikerer at komme til at stå uden kirkesanger pga. ondt i halsen,
men det må vi klare på bedst mulig vis. Det er vigtigt, at alle overholder
corona-forholdsreglerne, så ved mindste tegn på sygdom, sørger man for
at sygemelde sig.
Ad. 4: Regnskabserklæring for 2019 blev underskrevet.
Ad. 5: Budgettet for 2021 blev godkendt.
Ad. 6:
a)

Forsamlingshuset er bestilt. Børnene kommer til Fly omkring kl.
14. Der serveres kage og boller til eftermiddagskaffe. Husk
mundbind til bussen. Turi tjekker op på busbilletter og bestilling
heraf. Leif sørger for, at børnene får mundbind på. Der er 24
børn. Tanja bestiller pizza.
b) Tilmelding til Flemming Baade koncert, som synger John
Mogensen-sange.
c) Adventsarrangementet planlægges senere.

Ad. 7: Vi har nu 5 kandidater til valget.
Ad. 8: Vi har ikke fået tildelt penge til græsarmering.
a) Til gengæld har vi fået tildelt penge til vedligeholdelse af
bevaringsværdige låger og hegn.
Ad. 9: Der er 2 gavle indenfor, der skal holdes under ekstra opsyn.
Derudover skal der holdes øje med diget. Der skal installeres en
vandnæse. Opfordring til at udskifte til LED-pærer.
Ellers ingen bemærkninger, og generelt er alt i meget god stand.
Ad. 10: Der skal måske installeres køl i kapellet. Turi, Leif og Ryan har
været i Østerbølle for at se et tilsvarende kapel. Vi må sparre med Eskild
(bygningssagkyndig) i løbet af efteråret ift. skitser. Trappen skal fjernes,
og i stedet skal der etableres en rampe, så bedemanden selv kan køre
kisterne ind.
Ad. 11: Næste møde holdes den 13/10 2020 kl. 18 på Solgårdsvej 16, og
bliver et planlægningsmøde.
Ad. 12: Leif har kontaktet Jens Dalsgaard vedr. græsarmering og en åben
container.
Div. modtagne skrifter/reklamer blev gennemgået.

