Menighedsmødet 2019
Formanden bød velkommen til årets menighedsmøde, som fandt sted søndag d. 24.
november i Stiernhielm efter gudstjenesten.
Formanden berettede at:
Det sidste menighedsrådsmøde fandt sted d. 12. november. På dette møde var der
to vigtige punkter på dagsordenen, nemlig konstituering og godkendelse af budget
for 2020.
Der er ikke sket ændringer i rådet, og udvalgene er også de samme.
Datoer for menighedsrådsmøder i det næste halvår blev også planlagt.
Økonomi.
Regnskabet for 2018 blev afleveret i marts måned og er blevet godkendt.
Aflevering af den endelige budgetudmelding for 2020 blev rykket fra d. 15.
september til d. 8. oktober, på grund af den sene dannelse af den nye regering.
Derfor kunne økonomiforhandlingerne med KL og regeringen først ventes afsluttet i
starten af september.
Formanden fortalte om formandsmødet hos provsten. Der udveksles tanker og
erfaringer med de andre råd, hvilket er meget positivt.
D. 4.september var der indkaldt til offentlig budgetsamråd hos provsten, hvor
kassereren og formanden deltog.
På mødet blev der underskrevet tre samarbejdsaftaler: Korsamarbejde, fælles
turistbrochure og annoncering af aktiviteter og indkøb af digitale kirkegårdskort.
Den kirkelige ligning fra 2020 er uændret, nemlig 1,27%.
Der er allerede afsat et formandsmøde d. 20. januar og et revisormøde d. 22. januar
2020.
Derefter blev ordet givet til formanden for det stående udvalg: Jørn Sand Tofting,
som orienterede om nyanskaffelser og kirkerenoveringen.
Menighedsrådet håber, at renoveringen af kirken kan begynde efter
konfirmationerne, men den endelige dato er endnu ikke fastsat.
Derefter fik sognepræsten ordet.

Sognepræsten fortalte: Om livet omkring kirken. Bl. a. konfirmander,
minikonfirmander og ikke mindst den første vejgudstjeneste, som forløb rigtig godt.
Første søndag i advent, hvor den nye messehagel bliver indviet, og at der er
julemarked i sognegården fra 14–16, derefter julekoncert.
Formanden fik atter ordet, og berettede, at der i 2020 er valg til menighedsrådet.
Den anden tirsdag i maj, altså d. 12. maj afholdes et offentligt orienteringsmøde.
Den tredje tirsdag i september, altså d. 15. september holdes der valgforsamling,
hvor menighedsrådets medlemmer vælges.
Formanden takkede for valget til formandsposten, for den tillid, der bliver vist og
takkede også for det gode samarbejde.
Medarbejderne blev takket for deres indsats.
En særlig tak til aktivitetsudvalget for de gode sogneaftner, og der lød en tak til alle,
der møder op og bakker op om disse arrangementer, og tak til alle, der frivilligt giver
en hjælpende hånd.
Tak til udvalget i Den Åbne Familie.
Tak til Erik Sinkbæk for den fine hjemmeside.
Tak til sognepræsten for mange gode gudstjenester.
Tak for mange gode timer i det gamle år. Det er dejligt at mærke sammenholdet
omkring kirken. Det er det, der gør stedet til et godt sted at være.
Der var fin opbakning til mødet. Der blev sat et ekstra bord til, så det blev et fint
langbord.

