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Menighedsrådsmøde i
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kl. 16.30.

Dato: 19.08.21

Blad nr. 3
Formandens initialer:
SH

Dagsorden

Beslutning

Til stede på mødet var:

Søren, Knud, Jan, Karen

Formand:
1.Evt. kommentarer til referat fra
sidste møde.
2. Orientering ang. Kirstens
sygemelding.

Hvis det bliver noget længerevarende, vil der blive
konstitueret en præst.
PT varetager Lotte en degnegudstjeneste. Andre kirkelige
handlinger er Pontoppidans ansvar, til der kommer en præst.

3. Kultur/natur projekt
MFK.jordfordeling ang.
præstegårdens jord

Vi venter på et endeligt udspil fra Mariagerfjord Kommune

Kasserer/præstegårdsudvalg:

Der er ikke kommet kvartalsregnskab p gr a Vivis ferie.

4. Godkendelse og underskrift af
revisions protokollat 2020.

Revisionsprotokollat godkendt og underskreet for
regnskabsåret 2020.

Kirkeværge/næstformand.

5. Planlægning af høstgudstjeneste
og menighedsmøde. Hvem
orienterer om hvad? Bespisning
indkøb af drikkevarer mv.

Søren orienterer om de overordnede ting.
Knud orienterer om økonomi og præstegård
Anni orienterer om kirkegården.
Bespisning og indkøb af drikkevarer:
Søren køber drikkevarer
Anni køber mad
Menighedsrådet mødes til pyntning kl.9.00.
Søren sender en mail rundt vedr. hvad vi kan byde ind med
af blomster og grønt.

6 Karen og Anni skal til inspirations
møde i Kirkefondet. Er der flere der
vil med?

7. Foredrag i Distriktsfoening
Randers, NisBoesdal.

kontaktperson.

8. Orientering fra kontaktperson

Kontaktperson ikke tilstede
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9. Skilt

Gittes punkt, kommer med på næste møde

Præst/sekretær.

Arrangementsudvalg:
10. Orientering fra
arrangementsudvalg.
11. Samarbejde med lokalrådet.

Der har været koncert med Ida Riegels og guitarist. Der var
ikke så mange besøgende, som vi kunne have ønsket.

Lokalrådet.

Det var Annis punkt og da hun er syg, ved vi ikke, hvad det
drejer sig om.

12.Orientering fra lokalråd.

13. Næste møde og forplejning.

14. Evt.

, den

underskrifter

d. 28/10. kl. 16.30 i Aktivitetshuset
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