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Formand:
1.Evt. kommentarer til referat fra
sidste møde.

Referat underskrevet

2. Orientering ang. Kirsten Møllers
sygemelding, og ansættelse af
Grethe Holmris som vikar

Ingen ved hvor lang tid Kirsten Møllers sygemelding varer.
Grethe Holmris er foreløbig ansat i en 50% stilling indtil 1.
marts 2022. Der er gudstjeneste i begge kirker hver 2.
søndag, og degnegudstjeneste 4. søndag skiftevis i
Skjellerup Kirke og Glenstrup Kirke. Tjenesterne kan ses i
det kommende kirkeblad.
Menighedsrådsforænd og kontaktpersoner i hhv Skjellerup
og Glenstrup Menighedsråd tager kontakt til personalet om
tjenesterne for den næste periode og aftaler vedr.
ansættelse og timetal.
Grete Holmris udtaler, at hun er glad og tilfreds med sit virke
i Skjellerup og Glenstrup Kirke.

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

Sidst i februar vil vi få besked af projektleder for Natur/Kultur
ved Glenstrup Sø, om salg af præstegårdens jord bliver
aktuelt. Pt mangler der 2 mio i projektet for at det kan
gennemføres. Projektet skal være afsluttet senest 1.5.2022.

4. Orientering køb af hal og grund.
mv.

Allan Jepsens pris på isoleret hal samt jordtilliggende er
højere end menighedsrådet umiddelbart havde tænkt.
Provstiudvalget foreslår to mæglervurderinger, og
menighedsrådet forelægger dette for Allan Jepsen.
Menighedsrådsformand Søren Hedegaard tager kontakt til
Allan Jepsen.

5.Vilkår og betaling for lån af kirken
til ikke medlemmer af folkekirken.

Betaling for leje af kirken, hvor graver Jan Juhl Sørensen er
involveret, er kr. 1000,-, som menighedsrådet fakturerer til
lejer.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
6 Godkendelse af kvartalsrapporter
for april og juli kvartaler 2021.

Kvartalsrapporter gennemgået og godkendt.

Kirkeværge/næstformand.
7. Råger

Menighedsrådet har indgået aftale med Bent Nordestgaard
om at skyde rågeunger. Sidste år havde en rovfugl spist
æggene, og der har derfor ikke været jagt på rågeungerne.
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Kontaktperson.

8. Gitte Østergaards sygemelding,
Under Gitte Østergaards sygemelding er formand Søren
hvem har kontaktperson funktionen. Hedegaard fungerende kontaktperson.

8. Personalesag

Præst/sekretær.

Arrangementsudvalg:
9. Orientering fra
arrangementsudvalg.

Der er planlagt formiddagscafé i marts, og spis-sammen
arrangement i januar.
Anni Engedal finder læsere til de 9 læsninger d. 19.12.2021.
Der er nytårsgudsstjeneste d. 31.12.2021kl. 14.00.

10. En aften med kirkefonden, om
hvordan kirkerummet kan bruges
udenfor gudstjenestetid.

Punktet udsættes til næste møde.

11. Babysalmesang.

Punktet udsættes til næste møde

12. Ref. fra Anni og Karen ang.
mødet med kirkefonden.

Punktet udgår.

Lokalrådet.
12.Orientering fra lokalråd.

Ingenting

13. Fælleskoncert

Anni Engedal og Karen Tinggaard Dalgaard vil gerne være
med til at arrangene en koncert sammen med Lokalrådet.
Karen Tinggaard Dalgaard tager kontakt til Lokalrådet.

14. Næste møde og forplejning.

Torsdag d. 27.1.2022- forplejning Anni Engedal

15. planlægning af mødedatoer i
2022

Torsdag d. 27. januar 2022- forplejning Anni Engedal
Torsdag d. 24. marts 2022 - forplejning Søren Hedegaard
Torsdag d. 19. maj 2022 - forplejning Gitte Østergaard
Torsdag d. 18. august 2022 - forplejning Karen Dalgaard
Torsdag d. 3. november 2022 - forplejning Knud Jønsson
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16. Evt.

Menighedsrådet konstituerer sig på mødet d. 27. januar
2022.

, den

underskrifter
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