Menighedsrådet

den 10. december 2020

Dagsorden den 10. december 2020 kl. 17.30 – 20.00
Sted: Konfirmandstuen
Deltagere: Viggo Christensen, formand; Helle Atzen, næstformand; Kirsten Rasmussen, kirkeværge;
Flemming Thrane, kasserer; Palle Bach, kontaktperson; sognepræst Ian Ørtenblad, sekretær (delt med Helle
Atzen); John Herbst Hansen, regnskabsfører.
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:

2. Underskrift af referat fra det konstituerende møde.

Beslutning:

3. Mødekalender 2021.
Bilag:
Beslutning:

4. Stedfortræderes deltagelse i ordinære møder.
Det blev omtalt i forbindelse med orienteringsmødet og valgforsamlingen, at stedfortræderne fra
næste funktionsperiode tilbydes at deltage i menighedsrådets møder. Baggrund og udkast til
retningslinjer fremgår af vedlagte bilag.
Bilaget blev taget til efterretning af det tidligere menighedsråd i mødet den 19. november 2020.
Bilag: ME Stedfortræderes deltagelse i menighedsrådets møder og arbejde

Beslutning:
5. Forslag til forretningsorden.
Standardforslag fra Landsforeningen af Menighedsråd vedlægges og kan udfyldes på mødet.
Bilag: Forretningsorden forslag

Beslutning:

6. Årshjul og aktivitetskalender.
Aktivitetskalender og årshjul opdateres og ajourføres.
Bilag: ME Aktivitetskalender 2020 og ME Årshjul 2020
Beslutning:

7. Budgetopfølgning pr. 30. november 2020.
Regnskabsfører fremsender budgetopfølgningen til mødet.
Beslutning:

8. Regnskabsinstruks 2020 – 2024.
Instruks vedlagt som bilag. Gennemgås af regnskabsfører og underskrives.
Bilag: Regnskabsinstruks 2020 – 2024

Beslutning:

9. Opgaver i de forskellige funktioner.
Punktet er såvel en orientering hvad der ligger i nogle af funktionerne, samt en drøftelse af
fordelingen af opgaverne i sekretærfunktionen.
I menighedsrådet er en række opgaver, som ikke er nævnt i funktionerne, f.eks. turistkirkeopgaver,
ajourføring af DAP-en, koordinering af frivillige og kontaktperson til turistpræst. Vedr.
præstegårdens fremtidige anvendelse kommer der nye opgaver.

Bilag: Menighedsrådets medlemmers opgaver

Beslutning:

10. Meddelelser.
a. Formanden:
1. Gravermedhjælperstillingen er opslået på et internt jobnet for de sønderjyske kommuner,
og på de respektive hjemmesider.
2. Udflytningssyn afholdes i præstegården den 14. december 2020 kl. 11.00
3.
b. Kirkeværgen:
1.
c. Præsten:
1.

d. Kontaktperson:
1.

e. Øvrige medlemmer:

11. Evt.
Næste møde aftales på mødet

