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Dagsorden

Beslutning
Mødet afholdes i Facaden /Gastro 13 på Silkeborgvej

Indledning

Bo Gimm

Der vil være kolde drikke

Inger Marie Svinth

Fraværende/afbud

Peter og Michael

___________________________
Godkendelse af dagsorden

godkendt med tilføjelser: Datoer for MR-møder i næste
halvår fastlægges

___________________________
Mødet starter med at medarbejdere kort fortæller om
arbejdet der har været og hvad der fremadrette er planer om
og er muligt Gode oplevelser og udfordringer.
Gry: Svært at huske tilbage fra før corona -perioden.
Inden corona var der to gode 50´er-koncerter - Mange
minikonfirmander i år - desværre afbrudt af corona - det går
godt med de små korister - også babysalmesang går godt,
men spændende om corona vil betinge aflysning - Dejligt at
være med til gudstjenester som kirkesanger - Hjælp Herning
har stort hjælpekorps, men ingen, der melder, at de har brug
for hjælp - nedlukning overvejes.
Uge 32 "Aktiv Ferie" kor tilbydes, hvis det kan afvikles iht.
gældende forordninger.
MR-Valgbannere præsenteret
Kirsten: Legestuen (1-5 år) går fint med fast base og jævnligt
nye, der dukker op - Legestuen mødes på Mindeparkens
legeplads - besøgt alle de faste og afleveret en mulepose Børnesalmesang har fået en fint begyndelse og er blevet
godt modtaget, afbrudt af corona, genopstart når muligt cafeen er glad for at begynde igen, flere har savnet den
meget, de er trygge ved at komme - under corona ringet til
mange fra frivilliglisten og det har været godt og er blevet
dejlig modtaget - har lært at klippe film, da det jo var
nødvendigt at lave on-line-tjenester - og så tager
ombygningsudvalget og diverse udvalg også en del tid
Anna: Dejligt at begynde med kor igen, men savner
Spirekoret, de kommer heldigvis igen efter sommerferien, 6
nye i Juniorkoret (status: 11) og større tilslutning til
Voksenkoret.
Brugt tid på at opdatere sit klaverspil, nu da orglet er pakket
ned - har haft tid til fordybelse - glæder sig til at "få kirken
tilbage"
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Egon: Foråret haft to store overskrifter: Ombygning og
corona - udfordringer med nedpakning og manglende
kollegakontakt
Aldrig har tingene dog skinnet som nu
Marianne: Præget af fraflytningen og den dobbelte
husholdning - har hakket rigeligt i bedet mod nord - aflysning
af kursus for kirketjenere, genoptages i september - glad for
arbejdet, kollegerne og samarbejdet med rådet,
medarbejderrep. fra efter sommerferien.

herefter et kort MR møde med nødvendige punkter til
drøftelse og beslutning inden vi går på ferie

Formand og næstformand

beslutning om leje af flere lokaler til koret i efteråret, primært
p.gr.a. retningslinier om afstand v bl.a. korsang - det er ikke
muligt med de nuværende lokaler.
Vi forsøger at leje Silkeborgvej fra 15. august med én
måneds opsigelse - Inger Marie tager kontakt
Datoer for MR-møder i det kommende halvår fastlægges - kl.
19.00 medmindre andet anføres:
20/8, 10/9, 16/9 kl. 16.30, 8/10, 4/11 kl. 17.00

Valgudvalg

Tiltag forud for valgforsamling den 15. september PR for mødet - banner m.v.
Hvordan finder vi kandidater ?
Bannere er allerede sendt i trykken
Roll-up bestilles - SogneNyt inddrages
Anvendelse af skærm ved Rema1000 (Gry og Anna)
FKG involveret - Kirkesiden i Folkebladet
Artikel i Folkebladet (Alex og Bo)
Video produceres til Facebook og hjemmeside (Kirsten og
Gry)
Folder til uddeling

kirkeudvalg

Drøftelse af foreløbig udkast til forpladsen
Betty foreslår prioritering af bedet mod nord - hun arbejder
videre med projektet.
Udvalget arbejder videre med plan for forpladsen og giver sit
bud på næste møde. Her besluttes og overgives til
professionel beregning. Betty indkalder udvalget

Kasseren

svar fra Provstiet
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Ombygningsudvalg

Redegørelse fra Erna udsendt - derudover intet til referat
Orientering

Medarbejderne ved Egon

Robot-plæneklipper indkøbt og sat til arbejdet

Kontaktperson

Ferieplan aftalt

Kirkeværge

Intet til referat

Præstegårdsudvalg

Renovering af indgang udført

Præsterne

Det kan vise sig alt andet end optimalt, når opstart af
konfirmander påbegyndes, eftersom den sangmæssige
udfordring kan består
Vanskeligt at sige ja til dåb pga. lokaleudfordringer
Afklaring af lokalitet til gudstjenester, hvis behov opstår

Sognenyt

Omtale af valget
Kan evt udgives et par uger før

Eventuelt

Intet til referat

Næste møde

20. august

Næste FU møde

13. august

- Onsdag, den 24. juni 2020.

underskrifter
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