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Afbud fra

Ingen afbud

Godkendelse af referat

Referat underskrevet på mødet

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Orientering v. formanden

Mødet holdes i Kirken for at kunne overholde afstandskrav.
Mødet holdes som lukket møde, da der ikke må forsamles
mere end ti
4. juni. Er fastlagt – aflevering af budget 2021
12. august er i Bakkehuset Fynshav, 10. september, 8.
oktober, 17. november – afslutning af menighedsråds valg konstituering
Indberetning 1. maj
Orienterings møde 9.juni er aflyst pga corona.
Fælles annonce fra provstiet – lokalt opslås på hjemmeside
omkring tid og sted.
Om det bliver til, afhænger af regeringens udspil.
MR Orienteringsmøde Juni 25/6 kl 19.00 i Bakkehuset.
evt i August 11/8 i Bakkehuset Fynshav
• Konfirmandevent 2020 i Notmark Kirke. MF er
medarrangør sammen med ungdomspræsten. Vi har haft
det for nogle år siden på samme vis med stor succes og
håber vi må samle mange til den tid.
• Minikonfirmandevent. Vi må tale sammen om det giver
mening at samle minikonfirmanderne til denne lørdag,
som er en skøn dag men altid med stort frafald af
tilmeldte minikonfirmander op til selve dagen (en
lørdag).
• MF orienterer om ”Bibelen på 45 min”, som provstiet har
givet økonomisk mulighed for til afholdelse evt. i uge 4
2021.

Datoer for MR møder

MR valg

V/ sognepræsten

V/kassereren

Økonomi.
KM informerer.

Kvartals rapport 1.
V/ kontaktpersonen

MR har gennemgået kvartalsrapporten.
MR har godkendt rapporten.
LJ spørger jurist Jakob Lysemose i Stiftet ang.
kirkesangervikar.
Massage tilbydes Kirketjeneren og medhjælper.

V/kirkeværgen

IAB

V/ præstegårdsudvalget

Referater er sendt ud på mail.

V/Kirkegårdsudvalget

IAB

V/Aktivitetsudvalget

Der er flere aflysninger pga coronavirus ,men de afholdes
når muligheden kommer igen.
MR dispositioner i coronatiden mht. diverse arrangementer.

Aflysninger/udskydelser
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2 Pinsedag er ændret til Notmark Kirke kl 17.00 uden altergang
maks 70 deltagere. Gældende regler følges i forhold til corona.
Haveudflugten d 17/6 – frivillighedsfesten og
Sommerudflugten d 30/8 bliver udsat til 2021.

V/Kirkeladeudvalget
V/Medarbejder
repræsentant
Trivsel - Eventuelt

HV Informerer. Provstiet arbejder med sagen
Afventer svar omkring konsulent runde eller møde med
Provstiet
JC forespørger om informationsskilte.
KM informerer om Dåbsklude.

