Menighedsrådsmåde den 6. oktober 2020

Afbud: Bjarne, lrene
lndledning ved Kirsten
Referent Birgitte

Meddelelser:

1.
4.

Provsti: Årsbudget skal indsendes senest den 15. november 2O2O og skal derfor godkendes af alle på
menighedsrådsmøde den 3. november 2020. Suppleanter skal indkaldes ved afbud
Distriktsforening: der er møde for nye medlemmer den 24. november 2020.

Siden sidst:

1.

2.

Valgforsamling:
Forslag til evaluering:
- grunde til lovligt fravær og dermed mulighed for at brevstemme skal uddybes
- lang aften for at afgive stemmer
Høstgudstjeneste:
Meget fin formiddag - der kunne sagtens have været flere.
Større pavillon evt. træhytte åben halwejs rundt ønskes. Kan evt. søges af 5% midler
Lyd fra MichaelAmtoft meget fin

Drøftelsespunkt:
1. 5 års gennemgang
Ole Christoffersen laver aftale med håndværkere.
Udbedringer skal være færdige senest den 23. oktober 2020.

2.
3.

Aktindsigt iforhold til stemmetallet
lfølge menighedsrådsforeningen var det et fortolkningsspørgsmå1, om dette skulle oplyses eller ej.
Valgbestyrelsen havde afgørelsen. Der er sendt mail til aktindsigtsansøger med stemmetallet.
lndkøb af børnebibler
Tidligere var der bibeludlevering, når de døbte børn blev 4 år. Dette er ændret til, at børnebiblen nu
bliver givet ved dåben.
De 1-2-3 årige, som ikke harfået, skal inviterestilfællesarrangementog have biblen. Detdrejersig

om ca.80 børn.
Pris ved indkøb:40 stk. 225,- pr. stk. - 80 stk.200,- pr. stk.
Herdis, Aase og Bjarne kigger på budget - og får overblik over 3. kvt.
Der ses positivt på ansøgningen.

4.
5.

6.

7.

Sogneabonnement på salmer.dk
Køb af årsabonnement med alt inklusive godkendes.
Juleaften
Der er ikke plads i kirken. Hurup Hallerne er lejet. Der foreslås at holde 2 gudstjenester; 1 familiegudstjeneste om formiddagen og 1 mere klassisk julegudstjeneste om eftermiddagen.
Arbejdsgruppe bestående af Alex, Line, Rita og Birgitte er nedsat.
Michael Amtoft er lejet til at lave lyd.
Finansieringsplan vedr. nye vinduer
Vi har modtaget overslag/tilbud fra Asgar Thomsen.
PU spørger til samlet projekt - i stedet for 2 mindre projekter.
Hurup Sogn kan finansiere 120.000,- - resten skal lånes eller søges ved 5% midler.
Herdis sender det samlede projekt til PU.
Regning på kr. 1 1.000,- er betalt til Asgar Thomsen - er en del af de 120.000,- kr.
Samarbejdsvedtægt - taget til efterretning

8.

Samarbejdsvedtægt

-

taget til efterretning

Kommende arrangementer:
27. oktober: Lisbeth fortæller om Malawi og verdensmål + tværfløjtemusik.
Der skal serveres/skænkes kaffe og muffins

Alex leder aftenen med velkomst + afslutning
Hjælpere: Herdis, Rita, Jette

Allehelgene: 2 gudstjenesteri Hurup kirke + 1 i Helligsø
Der kommer invitation ud, med tilbagemelding.
Desværre kun plads til de inviterede.
25. oktober: Musikgudstjeneste v/Kirsten
Der er styr på musikere. Herdis aftaler frokost (sandwich + drikkevarer) med Pia.

Birgitte og lrene hjælper.

lntet nyt fra præster eller kirkegårdsleder
Eventuelt: Alex havde en lille træ-model af en døbefont med, hvori der kan sættes lys. Måske id6
mende dåbsgave.
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