Indkaldelse til menighedsrådsmøde torsdag den 18. juni 2020
Kl.18.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 27. februar 2020
Godkendt og underskrevet.

2. Siden sidst
v/præsterne
v/formanden herunder post/IT skrivebord
Poul Asger henviste til det udleveret bilag fra fællesmødet. Han har fået
tilladelse af ejeren af Riisgaards gamle butik, at låne butiksvinduerne til
udstilling af religiøse billeder. Poul Asger undersøger hvad
plakaterne/billederne vil koste.

3. Orientering fra:
Intern kasserer
Grethe: intet at bemærke.

Regnskabsfører
Oda: Gennemgang og underskrift af regnskab 2019. Gennemgang af budget
2021. Foreløbig ligning er beskåret med 27.000 kr. Ved uforudsete udgifter
må man ansøge 5% puljen. Kvartals rapporten 2020, et lille overskud. Se
ellers alle regnskaber.

Kontaktperson
Birthe: Jens har været til MUS. samtale.
Der har været personale møde i Vroue, man har oprettet en gavekasse, som
Benny står for, Bodil deltog for Birthe. Næste personalemøde bliver den 8.
oktober.

Kirkeværge
Birgitte: Ulstrup kommer til august og maler de nederste vinduer først, da der
ikke er penge til det hele på engang.

Graver
Jens: Har nogle ideer til kirkegården, tages op som et punkt til næste gang.

Formand
Bodil

- Ny regnskabsfører
Bliver Landbo Limfjorden.

- Aflysning af friluftsgudstjeneste
Flyttes til Iglsø Kirke 10:30, og der serveres sandwich.

- Budget 2021
Er gennemgået.

- Budgetønsker
Bodil har sendt det ind inden den 15.6.20. maling af vinduerne 46.000 kr.,
og blikkenslager arbejdet 56.000 kr.

- Endelig budgetsamråd 13.8.20
- Kandidater til valget
Orienteringsmødet er onsdag den 24.6.20 kl. 18:00 på Fjandbohus, vi
håber på tilslutning og interesse.

- Stillingsopslag på ny organist
Stilling er målt op til 3 timer ugentligt, og Mette vil være behjælpelig med
at slå stillingen op på jobnet.

- Oplysning om orienteringsmøde og flytning af gudstjeneste 9.8.
skal det evt. opslåes på Kjeldbjerg Borgerforenings hjemmeside
Bodil vil lægge det på Kjeldbjergs borgerforenings hjemmeside.

4. Præstegårdsudvalg
Grethe og Bente: præstegården er istandsat, nykalket og nyt grus, skal synes
fredag den 19.6.20.

5. Eventuel
Aktivitets udvalgs møde er den 2.7.20, og fællesmøde den 27.8.20.

Sekretær Birgitte Kock Vestbjerg.

