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Formand:
1.Godkendelse og underskrift af
referat fra sidste møde.

1. Referat godkendt og underskrevet

2.Valg til poster og udvalg i MR.
Gældende for 2022

2.Til sekretær er valgt Karen Tinggaard Dalgaard. Genvalg til
de øvrige poster.

3.Køb af hal og evt. financiering

3. Vi er blevet enige med sælger om en pris på 650.000,-. Vi
betaler 300.000,- af de frie midler og resten financieres med
5% midler.

4.Orientering ang. Kirstens
sygemelding, og forlængelse af
Grethes ansættelse indtil 31.5.

4. Kirsten er fortsat sygemeldt og Grethe er foreløbig
forlænget indtil 31/5.

5.Coronarestiktioner i kirken.
6.Orientering om arbejdet med
sammenlægningen med Hobro
provsti.
7.Organiststillingen

5. Efter søndag d. 30/1 ophæves corona-restriktioner i
kirken.
6. Provsten har sagt god for sammenlægning. Hobro
menighedsråd afventer besked fra provsten om, at de skal
indlede samarbejde med os.

Kirkeværge/Næstformand.

7. Lars har meddelt, at han gerne vil stoppe, men han har
ikke sat et tidspunkt på.Vi i´vil aftale nærmere med
8.Gudstjenesteliste marts-maj 2022 Skjellerup.
8. Anni laver goodie-bags til påskedag.
9.Orientering om kursus Anni og
Karen var på i efteråret

9.Der blev orienteret om forskellige tiltag. Punktet tages op
næste gang med ideer til hvad vi hver især kunne tænke os.

10.Temaaften i Aarhus.d.10.3.
10. Der er tilmelding d. 1/3
11.Orientering om babysalmesang.
12.Kirke.DK

11. Der er ingen tilmeldinger for den nye periode. Lotte vil
prøve at opstarte nyt hold.

Kasserer/præstegårdsudvalg:

12. Vi ønsker ikke abonnement på kirke.dk

13. godkendelse af
kvartalsrapporter for juli og oktober
kvartal 2021.

13. Kvartalsrapporter for juli og oktober 2021 er godkendt.
14. Jan holder ferie i uge 9 og 10 og har aftalt med Peter fra
Onsild om afløsning.

kontaktperson.
15. Ikke behov for skilt ved plænegravstederne pt
14.Orientering fra kontaktperson.
15. Skilt

16. Grethe udtrykker at hun er glad for at være ansat ved
vores kirker og hun sætter pris på at det kun er hver 2.
søndag.

Præst

17. Der er ingen orientering.
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18. Skjellerup står for arrangementet d. 22/3.
16. Orientering fra præsten
19. Der er ingen orientering.
Arrangementsudvalg:

20. næste møde er 24/3. Forplejning

17.Orientering fra
arrangementsudvalg.

Eventuelt:
- spis og syng sammen i Skjellerup Forsamlingshus er flyttet
til 23/5 kl 17.30

18. Orientering om og planlægning
af formiddagscafeen d.22.3.3.22

Lokalrådet.
19.Orientering fra lokalråd.

20. Næste møde og forplejning.

16. Evt.

, den

underskrifter

