Menighedsrådsmøde via Skype
Onsdag den 29.04.2020 kl. 19.00 – 22.00
(Hans Midtgaard læser dagens tekst)
Dagsorden:

Afbud:

1. Godkend dagsorden

Ingen bemærkninger

2. Modtaget hos formanden siden sidst:

Skærpet indberetningspligt for præsterne.
Skema vedr. klimatiltag – Mogens A arbejder videre
med det. Besvarelse til Provstiet inden 12.5.20

3. Spørgsmål til udsendte referater

Ingen referater

4. Orientering fra præsterne

*Forsøger at holde kontakt med konfirmanderne.
*Datoen 13. og 14. juni 2020 står fast.
*Sara laver andagter til 4. Maj samt Bededag på
facebook
*Sara, Kasia og Jens vil forsøge med
plejehjemsbesøg på P-pladsen med lidt sang, musik
mm
*Lone vil gerne lave noget udendørs ”kirkecafè”
gåtur eller andet – når vi får lov efter 10. Maj
*Vil gerne efter corona, evaluere på de forskellige
tiltag, der har været på de digitale medier, og
snakke om hvordan kan vi udnytte dem fremover.

5. Orientering fra kontaktpersonen

*Personale sendt hjem pr. 13. marts, dog er der
nødberedskab til afholdelse af bisættelser og
begravelser
*Sundhedsstyrelsens retningslinier overholdes i fm
kirkelige handlinger.
*Tom har sat skilte op med retningslinier for
besøgende på kirkegården

6. Regnskab 2019

Regnskab 2019 blev godkendt
Myndighedskode 8269, Aars Kirkekasse
Cvr. nr. 2919 3614
Regnskab 2019 afleveret den 29.04.2020 kl. 14.01

7. Ferielejr Vigsø

Aflyst

8. Valg 2020

*Valgbestyrelsen har været til orientering/kursus
om nyt valgsystem
*Orienteringsmødet er flyttet til den 9. juni 2020
kl. 19.30 – annonceres fra Provstiet
*Valgforsamling afholdes 15. september 2020

9. Næste kirkeblad – hvornår, hvordan

Afventer udmelding den 10. maj, og så tages der
stilling derefter.

10. Koncert til fordel for julehjælpen

Der afholdes ingen jule/nytårskoncert i 2020
Julehjælpen uddeles som normalt

11. Status på nybyggeri

Erik Madsen orienterede om projektet og der
arbejdes videre med planerne.

12. Punkter til kommende dagsorden

*Kompetencer til nye menighedsrådsmedlemmer
*Valg
*Godkendelse af indsamlingsliste
*Juleaften
*Budget 2021
*Visioner (forslag til AD inden udgangen af næste
uge). Lone, Ingrid og Anders udfærdiger et oplæg

13. Evt.

*Højskoleopholdet er udskudt til 13.12.2020
*Fyraftensmødet den 10.6.2020 udsættes til efter
sommerferien.

Kommende møder: 27.05., 24.06., 26.08., 23.09.,
28.10., og 25.11.2020

Følgende møder skal være fuldtallige:
27.05. – Behandling af foreløbig budget 2021
23.09. – Behandling af revisionsprotokol for 2019
28.10. – Behandling endelig budget 2021
25.11. – Valg af formand, næstformand mm

Underskrevet af Formand Anders Didriksen

