Referat fra lukket menighedsrådsmøde
for Nørlem Sogns menighedsråd i Sognegården.
Tirsdag d. 2.6.2020 kl. 17.00-19.00
Afbud fra:
Dagsorden:

Beslutning og ansvarlig for udførelse:

Kaffevært/sang: Jørn Sand Tofting
1. Mødet åbnes ved formanden

Velkommen

2. Valg af ordstyrer

Jørn Sand Tofting

3. Godkendelse af og ændringer til
dagsorden

Godkendt

4. Godkendelse af referat fra mødet
d. 6.5.2020

Godkendt

5. Formanden meddeler og orienterer
om nyt siden sidste møde
a) Referat fra mødet hos provsten d.
27.5.
b) Valg – orienteringsmøde – ny dato
d. 20. august 2020 kl. 19.00
c) Referat fra valgudvalget d. 18.5.
d) Møder efter sommerferien
e) Dåb
f) Nyt fra DAPén

a)Et velorienterende møde:
Der kommer et orienterende møde fra provstiet
angående valg.
Kirkegårdsvedtægterne skal ensrettes på provstiplan
b)Ang. 20.8. har Niels Stidsen sagt ja til at være
dirigent
Der skal findes emner til råd
c) se punkt b
d) 19.8
29.9
24.11
e)Bettina bestiller tillæg fra Kristelig Dagblad
angående dåb til dåbsforældre
f) DAP gennemgået

6.
a)
b)
c)

Målsætninger for Nørlem Menighedsråd ændret og
godkendt

Økonomi
Orientering ved kassereren
Budget 2021
Andet

Budget ønsker godkendt

Budgetgodkendelses møde 11/6 kl 16.00

7. Nyt fra sognepræsten
a) Genåbning af kirken
b) Konfirmander
c)
d)
e)
8. Menighedsliv i Nørlem kirke og
sogn
a)
b)
c)

9. Medarbejderrepræsentanten
a)
b)

a)Gået fint med åbning af kirken
b) Konfirmander er begyndt igen og der er kommet
nye lister på næste års hold

a) Vesterhavskoret og Mandagsklub starter først
op efter sommerferien
b) Senioreftermiddag aflyst
c) Resten af menighedsliv ligger stiller pga covid
19

Heidi og Kathrine er på kirkegårdskursus i provstiet
hele den kommende tirsdag
Hækklipning påbegyndes i denne uge

10. Kontaktpersonen
a)
b)
c)

Kontaktpersonen orienterede om
personalesituationen

11. Kirkeværge samt stående udvalg
a) Kirkerenovering
b) Kirke – og bygningssyn
c)

Projekt kirkerenovering sendes til provstiet d. 3/6
Kirkesyn i næste uge

12. Aktivitetsudvalg
a)
13. Informationsudvalg
a) Hjemmeside/sociale medier

Heidi er pt personalerepræsentant i MHR

Maling af maskinhus og de røde døre i Stjernhjelm

Intet til referat – møde aftales i august - 25/8 kl 8:30
(Bettina)
Deadline 13/7 til nyt kirkeblad

14. Ekskursionsudvalg
a) Ny dato for udflugt?
15. Næste møde i august
16. Eventuel

Underskrifter

6/9 afholdes udflugt
19/8 Kisser er kaffevært

