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Pkt Dagsorden

Referat/Beslutning

1

Afbud fra

Lise Lund

2

Godkendelse af referat

Referat underskrevet efter mødet

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4

Orientering v. formanden

HV informerer om div punkter.

5

Valgudvalg

Der er ikke kommet nye lister eller indsigelse mod valget

5.1

Valgt til menighedsråd
2020

6

Bevilling af dagskursus
til organisten

7

V/ sognepræsten

8

V/kassereren

9

Tilbud fra malere

Jutta Nielsen, Kirsten Marie Marcussen, Lydia Jensen,
Marry Bjerrum, Michael Jørgensen, Per Rasmussen
Suppleanter.
Klaus Hess Jørgensen, Henning Vohs, Ole Nissen
Organisten har ansøgt om dagskursus i Løgumkloster
15 januar 2021.
På grund af få pladser er ansøgningen bevilliget
MF informerer om kursus og studiet på Københavns
universitet. MF har truffet aftale om hvordan luciapigerne i
år til første søndag i advent kan være en del af gudstjenesten
under coronahensyn.
KM og HV har været til regnskabsmøde i regnskabskontoret
Forpagtningskontrakten til Præstegårdsjorden er godkendt
Tilbud vurderes. JC melder tilbage til den maler, der blev
valgt og melder afbud til den anden.

10

V/ kontaktpersonen

LJ informerer

11

V/kirkeværgen

12

V/ præstegårdsudvalget

13

V/Kirkegårdsudvalget

14

V/Aktivitetsudvalget

15

V/Kirkeladeudvalget

16

V/Medarbejder
repræsentant
Trivsel - Eventuelt

Projektor i kirken skal monteres og JC får bestilt en
elektriker til det arbejde.
Status for køkkenrenovering -Køkkenet er godkendt i
provstiet og sendt til stiftet, der afventer godkendelse fra
Slots- og kulturstyrelsen, der har bedt om yderligere
materiale omkring gulvopbygning og isolering
JC har plantet to laurbærkirsebær i præstegårdshaven, hvor
der tidligere stod buksbom.
Der er kommet en bænk til kirkegården og tre planter og et
egetræ er blevet plantet på kirkegården.
MB sørger for at udbringe hilsner til de frivillige
MF skriver julehilsner til de frivillige
Orientering om Kirkeladen – Provstiet har godkendt seneste
skitse – Arkitekten er gået i gang med facade tegninger og
visualiseringer
MF sørger for en julehilsen til Familien Roehrchen
JC spørger ind til brugen af mundbind.
Der er plads til 130 i kirken når der ikke synges med
LJ informerer om, at styregruppen i Bakkehuset har
meddelt, at MR ikke skal betale leje af Bakkehus til MR
møder.
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