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Dagsorden

Beslutning

Mødet afholdes i kirkens
konfirmandlokale - indgang via
kirkesalen
Indledning

Inger Marie

Fraværende/afbud

Michael

___________________________
Godkendelse af dagsorden
___________________________
formand og næstformand

referat fra Budgetsamråd - orientering v/Peter
- økonomien har det fint i provstiet
- stor tilslutning til folkekirkens familiestøtte
årsmødet
-der bevilliges støtte på 1500,-kr til kirkehøjskolen

Valgudvalg

Hvor er vi med PR - Praktisk - Hvordan skal aftenen forløbe hvem siger hvad - valgforløbet gennemgåes
Valgforløbet gennemgået og opgaverne fordelt
Der er flere kandidater der har meldt sig

Kirkeudvalg

Kasseren

Gennemgang og godkendelse af revisionprotokol 2019 v/
Erna - udsættes til næste gang

Ombygningsudvalg

Orientering v/ Erna
Der er udfordringer med taget da der har været vandskade,
hvilket betyder at isoleringen skal skiftet, det en udgift for
forsikring og delvis en merudgift for os - Der søges om
midler.
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Dagsorden

Beslutning
Selve ombygningen er også en udfordring. Styringen fra
totalrådgiver kunne ønskes noget bedre

Medarbejderne ved Marianne

Vil gerne sætte gang i den frivillige kordegne ordning som
støtte til at klare opgaverne i forbindelse med Gudstjenesten
- dette arbejdes der på.
Vil gerne genstarte kirkekaffen- hvilket bevilliges

Kontaktperson

Vi skal have ny organist
Ansættelses udvalg :
Michael, Bo, Alex, Gry, Peter og Inger Marie
Bo laver udkast til annonce
Bo spørger Sct. Johannes om vi kan låne orgel og kirke ved
ansættelsessamtaler
Hvordan klarer vi overgangen ?
Anna har fundet vikarer frem til december
Der skal også findes afløser for det vi er forpligtet på i f.h.t.
Hedeagerkirken plus en tredje som kan trækkes på

Kirkeværge

Præstegårdsudvalg

Præsterne

Julen og Alhelgen bliver enudfordring p.gr.a. Corona og
ombygning
Der arbejdes på en model om tilmelding
Bo er igen med i drop in dåb i Hedeagerkirken den 13/11Peter og Richard er frivillige

Sognenyt

Eventuelt

Næste møde
16/9 kl 16,30
7. oktober kl 19.00
Næste FU møde

Onsdag, den . september 2020.
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