Referat af Nr. 73 a – Menighedsrådsmøde
for Sdr. Resen kirke, den 16. juni 2020 kl. 17.00

Referat af bygningssyn er udarbejdet af Tove Pedersen.
I 2019 var der provstesyn. Så vi starter med at gennemgå det 6 sider lange referat (bilag
1)
Evt. nye tiltag ved bygninger
Nye tiltag på kirkegården

Menighedsrådsmøde i Vroue konfirmandstuen den 16. juni 2020 kl. 18.00

Følgende deltog i rådsmødet:
- Tove Pedersen
- Inga Jepsen,
- Anna Grethe Kjær,
- Klaus Bruun,
- Ole Gorm Petersen
- Benny Mortensen
- Birgit
- Poul Asgar
- Jørgen Lomholt Husted
- Oda Thomsen
Dagsorden:
1. Underskrift og godkendelse og evt. tilføjelse til denne dagsorden.
Godkendt. Underpunkt 6. ”25. juni orienteringsmøde…” flyttet til selvstændigt punkt 3.a.
2. Kommentarer til vores rapport om byggesyn.
Referat af bygningssyn refereres af Tove Pedersen.
3. Økonomi
- Fremlæggelse og underskrift af årsbudget 2021.
- Kvartalsrapport af regnskab.
- Ny regnskabsprocedure
Kvartalsregnskab og budget for 20/21 fremlagt til godkendelse.
Godkend og underskrevet.
Orientering om ny regnskabsprocedure gennemgået.
3.a. Orienteringsmøde for Sdr. Resen menighedsråd.
Fordeling af opgaver:

Ole - Aktivitetsudvalg
Tove - Kirkegårdsudvalg og orientering om valgprocedure, opstilling af kandidater m.v. til
valgforsamlingen i september.
Inga - Redegørelse for økonomi
Poul Asgar - Visioner, ønsker og ideer
Inga og Anna Grethe - forplejning
Klaus - borde og stole
4. Nyt fra:
- præster
Forslog besøg og samarbejde med den nye efterskole.
- formand
IAB
- gravere
IAB
- kirkeværge
IAB
- kontaktperson
IAB
- aktivitetsudvalg
IAB
- præstegårdsudvalg
IAB
5. Evaluering af den forgangne tid.
Der har været meget stille p.g.a. Covid-19. Kun fællesmøde har været gennemført, og
orienteringsmøder er som bekendt udskudt af samme årsag. Det forventes at valg m.v. vil
kunne gennemføres efter tidsplanen.
6. Kommende arrangementer
- 25. juni orienteringsmøde i Sdr. Resen forsamlingshus – praktiske aftaler.
- 20. juli deadline for kirkeblad
- 04 september konfirmand-kanotur
Ole har arrangeret kanoer og bustransport jf. ”drejebog / udsendt plan”
- 23. august Høstgudstjeneste i Naturparken kl. 16.00. Aftaler om praktiske ting i den
forbindelse.
- 30. august Konfirmation – aftale om praktiske ting
Flaget hejses kl. 08.00. Vi samles og sætter flag i vejkanter fra byskilte og ind til kirken.
- 15. september Valgmøde
- 13. december – Lucia-optog
Tove vil snakke med Laura om evt. overdragelse af børnekoret til anden side under
hendes fravær
Evt.
IAB

