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Menighedsråd

Menighedsrådsmøde den
kl. 19.15 i Kirkecenteret

31

Afbud til: Herdis Damgaard

Side:

11 2020

-

23322726

Indledning: Ved en af præsterne

Godkendelse af dagsorden:
Meddelelser:
1. Kvartalsregnskab: 3. kvartal. Bilag
kommer.

Siden sidst:
1. Musikgudsjeneste d. 25lll
2. Sogneaften d.27lIl

Der mangler 148.000 i regnskabet for 3. kvartal.
På trods af mange aflysninger, der giver
forel6bige besparelser, til foredrag og
bespisninger.
Der s@ges refusion for sygdom og i Kilden, hvor
Pia Frederiksen arbejder.

Meget fint arrangement

Aflyst

Drøftelsespunkt:

1.

Godkendelse af budgetfor 2020. Bilag
kommer.

Myndighedskode 8650
CVR nr. 36014016

Btdget2O2l
Bidrag budget afleveret d. 3ll1 kl. 19.35
Budgettet blev godkendt.

2.

Handlingsplan for covid-l9 smitte ved
Hurup kirke / kirkegård lBilag vedlagt

Taget til efterretning

3.

Andre Corona-tiltag

Vi fglger

4.

Planlægning af valgdagen

fglger.
med hvad der kommer af

de retningslinjer alle andre

Holder hele tiden Øje
nye tiltag.

Der er i denne uge en bekendtgørelse i
landsavis, en bekendtgørelse om at der er
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valg og at der skal medbringes legitimation.
Der er mulighed for at brevstemme.
Der bliver sørget for mulighed, for at beboere på
Abakken kan stemme.
Der er mulighed for at man kan stemme i
hjemmet, hvis der anmodes om det, til
kommunen.
Der skal fremstilles stemmesedler. Der skal være
et mærke, som gør at man ikke selv kan kopiere
den.

Der skal være tre valgforordnede hele dagen.

5.

Planlægning afjulemiddagene.

De aftroldes så vidt muligt.
3. dec. Kilden
8. dec. Fristedet

6.

Begravelser henlagt til Vestervig kirke.
Hvad EØr vi med regningerne?

Sagen bliver underspgt hos juristerne

i stiftet.
Herdis Damgaard Andersen
skriver til menighedsrådet i Vestervig.
Regningen bliver liggende indtil videre.

Kommende arrangementer:
Julemiddagene for værestederne

24lll: En aften for de nye menighedsråd
Vestervighallen.
Nyt fra:

Præsterne:

Kirkegårdslederen:

Eventuelt:

i

Vi får

se!

Datoer i december
1. dec. 9.30 morgensang
8. dec. 9.30 morgensang
10. ønskekoncert i kirken kl. 19.00
15. dec. 9.30 morgensang
15.. dec. Vi synger julen ind.
18. dec. Kor på konditorpladsen, by night
22. dec. 9.30 morgensang
Juleaften i hallen kt. 11.00 og kl. 14.00
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Næste Menighedsrådsmøde: Forslag
19.15

26lll kl.

Venlig hilsen
Herdis Damgaard Andersen
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