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Dagsorden

Beslutning

Mødet afholdes i kirkens
konfirmandlokale - indgang via
kirkesalen
Indledning

Peter Hove

Fraværende/afbud

Bo Gimm

___________________________
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

___________________________
formand og næstformand

- Klokkeringning - brev fra nabo som vil fremlægge sine
synpunkter - han er inviteret. - ikke mødt
- Datoer for fremtidig MR møder nogen af dem kan evt.
ændres husk kalenderen

De fremtidige datoer bliver den 9/9 , 16/9 kl 16,30, 7/10, 4/11
kl 17
Orientering om Barselscafe - der er fuld opbakning herfra til
cafeen og en opnormering, til 2 koordinatorer i Folkekirkens
Familiestøtte

Budgetsamråd den 25. august i Hedeager - Peter og Erna
deltager

Valgudvalg

Hvor er vi med PR - Praktisk - Hvordan skal aftenen forløbe hvem siger hvad - valgforløbet gennemgås
Der er lavet fin PR og vi er med i den fælle annonceriing
Der er nu brug for en mere konkret plan/oversigt over hvilke
opgaver der er på aftenen, som valgudvalget laver og man
kan byde sig ind på en eller flere opgaver
Der skal findes kandidater - det kan vi alle være med til og
det er vigtigt med personlig kontakt
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kirkeudvalg

Oplæg om forpladsen - rundsendt af udvalget - gennemgået
af Marianne og Betty - der er opbakning til den grønne model
som der arbejdes videre med - Udvalget tager kontakt til en
Landskabsarkitek

Kasseren

Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapporten v/ Erna
gennemgået og godkendt
Det ser fint ud.

Ombygningsudvalg

Orientering
Der er mange udfordringer og der sker af og til noget uventet
som kræver en del ekstra Der er stor ros og opbakning til
ombygningsudvalget og personalet
Genåbningen bliver uden tvivl forsinket -og det meddeles
provst og Biskop

Medarbejderne ved Marianne

Hvordan er sommeren gået - Corona udfordringer - nye
lokaler på Silkeborgvej 27
Mange aktivitet har været aflyst men genopstår stille og roligt
og det er dejligt med de ekstra lokaler på Silkeborgvej
Flere gange har aktiviteterne været flyttet til Mindeparken
Ombygningen og Corona giver ekstra arbejde på flere fronter
og kræver midlertidige løsninger og kreativitet

Kontaktperson

Intet til referat

Kirkeværge

Intet til referat

Præstegårdsudvalg

Ventilationsanlæg i præsteboligen - det skal med på syn

Præsterne

P.gr.a corona restriktioner er det for nuværende ikke muligt
at være her i kirken med konfirmanderne p.gr.a. antallet - det
undersøges om det kan være på Silkeborgvej
Der er udfordringer med tjenesterne i week enden p.gr.a.
vandskade

Sognenyt

Er kommet og skal uddeles senest 1. september.
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Eventuelt

Næste møde

9. september

Næste FU møde

2. september

Onsdag, den 24. juni 2020.

underskrifter

