Indkaldelse til menighedsrådsmøde
torsdag den 20. august 2020 Kl.18.30
Fremmødte: Jens, Grethe, Bodil og Birgitte.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 18. juni 2020
Godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst
v/præsterne
% nyt.
v/formanden herunder post/IT skrivebord
Der henvises til d.v.s. post på D.A.P. en.
3. Orientering fra:
Intern kasserer
Grethe : % nyt.
Regnskabsfører
Da Oda var fraværende, orienterede Bodil; gennemgang af kvartalsrapport
2020 og års budget 2021.
Kontaktperson
Da Birthe var fraværende, orienterede Bodil; vil sørge for at ansættelsesbrevet
til Ellen Poulsen bliver udfærdiget til underskrift, således det er klart til 1.
september 2020.
Kirkeværge
Birgitte orienterede, at de nederste vinduer i Kirken er kittet og malet.
Graver
Jens, er begyndt at lave en plan over det nederste af Kirkegården.
Formand
Orientering fra endelig budgetsamråd
Gennemgang af "udmelding af budget 2021" mødet fra den 13. august.
- Valg 15.9. i Fjandbohus kl. 19.00 m/kaffe
Vi mødes ca. kl. 18:00 til borddækning
- Kandidater til valget
Der er nogle kandidater som har meldt sig, vi forventer at der også er
stedfortrædere som melder sig.
- Ny organist
Ellen Poulsen ansættes som organist i Iglsø Kirke, personalekonsulent Mette
Dam Nygaard udfærdiger ansættelsesbrevet.
- Syn – kirke/kirkegård inden 1.10.20
Vi aftaler fredag den 25. september kl. 10:00. Jens orienterer murermester
Jens Søgaard. Jens sørger for vin.
- Emner til fællesmøde 26.8. – Iglsø er mødeansvarlig
Vi står for forplejningen den 27.august, vi mødes ca. kl. 17:00 til
borddækning, vi bestiller smørrebrød, Bodil bestiller når hun høre fra Turi.
Jens kommer med øl/vand/kaffe/the og håndsprit.
- 125 års jubilæum – kan det gennemføres hvis….
Vi må kun p.t. være 25 personer i Kirken, så det vil være svært for os at
afholde ! vi tror at det bliver aflyst, da det er svært at vide hvor mange der
kommer, og hvad der bliver meldt ud.

-

-

Julekoncert – børnekor? – gennemførelse??
Ved julekoncert vil der være flere personer end 25, men hvis vi kan aftale
præsten til at vi synger flere julesalmer, og evt. kortere prædiken, kunne
det være en ide.
Gudstjeneste 6.9.20 er flyttet fra kl. 9.15 til 14.00
Til orientering.

4. Præstegårdsudvalg
Grethe, % nyt.
5. Eventuel
Intet.

Referat Birgitte.

