Bredsten menighedsråd
Referat
Menighedsrådsmøde onsdag den 3. februar 2020 kl. 18.30 online
Tilstede: Mette Rousing Bjerrum, Lis Amdi, Bobby Munk Vestergaard Larsen, Anette Schulz Thomsen, Alice B. Christiansen,
Maddie Dyrby Hansen, Anette Dyrby Hansen
Afbud fra:
Referent: Mette Rousing Bjerrum
Bilag til punkt nr.: 2 – Bilagene kan findes i menighedsrådets arkiv på Den Digitale Arbejdsplads

MØDEPUNKT
1. Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING
Godkendt.

Beslutningspunkt

2. Ændring af dankort
Menighedsrådet bedes tage stilling til ændring af kirkens
Dankort jf. bilag
Beslutningspunkt

Menighedsrådet beslutter at kirkens dankort ikke skal
være tilknyttet driftskontoen. Bogholder Bente Loft
Nielsen beder banken om at oprette en separat konto,
hvorpå hver fredag fylder op, så der altid står 10.000 kr.

3. Nyt fra formanden
a)

Kirkegårdsvedtægter
Orienteringspunkt

4. Nyt fra kassereren
a)

Printerblæk
Orienteringspunkt

a) Provstiet godkendte ikke
kirkegårdsvedtægterne, fordi de stod i den
gamle skabelon. Mette Bjerrum sætter dem ind i
den nye skabelon, og sender det til provstiet,
som behandler igen.
a) Vi har en ordning, hvor menighedsrådets
medlemmer kan få 1 pakke printerpapir +
printerblæk(sort). I bedes venligst give kasseren
besked om, hvilken printer i har, hvis i ønsker at
benytte ordningen.

5. Nyt fra præsten
a)

De nye retningslinjer

a)

b)

Konfirmation

b)

c)

Nye datoer for menighedsrådsmøder

d)

Besøgstjenesten

c)
d)

De nye retningslinjer, der kom i januar, betyder
at vi indtil videre kun må være 19 personer i
kirken, gudstjenesterne må maks. vare 30
minutter og der er ingen fællessang.
Konfirmanderne tilbydes efter anbefaling fra
provsten både konfirmation d. 30. april, som er
den oprindelige dato samt d. 5. september som
ekstradato. Konfirmanderne har til d. 1. marts til
at beslutte sig, hvilken dato de vælger.
De nye mødedatoer for
menighedsrådsmøderne er:
Vi mangler en koordinator til besøgstjenesten.
Liv Thorbjørnsrød fra Ældre Sagen har tilbud at
være koordinator. Hun er bl.a. også koordinator
i Egtved.
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e)

Blomsterbede

e)

Jesper Bauder og Henrik Kristensen har ansøgt
om at lave nogle

a)

Der er blevet skiftet de 2 vinduer på
præstekontoret, som var utætte.
Vindueskarmene trænger til maling efter skiftet.
Opvaskemaskinen er blevet lavet lige før jul.
Den skal skiftes ud indenfor overskuelig tid.

Orienteringspunkt

6. Nyt fra kirkeværgen
a)

Skiftning af vinduer på præstekontoret

b)

Opvaskemaskine i præstegården

b)

Orienteringspunkt

7. Nyt fra spejderne
Orienteringspunkt

8. Nyt fra aktivitetsudvalget
a)

a)

Kommende aktiviteter
Orienteringspunkt

Beatleskoncert d. 9. marts kl. 19.00. Koncerten
koster 10.000 kr., og da vi pt. kun må være 5
personer i kirken, når det ikke er gudstjeneste,
har Mette Bjerrum forespurgt, om vi kan
udskyde til efteråret. Vi afventer svar.

9. Nyt fra sognehusudvalget
Orienteringspunkt

10.

Evt.

Næste menighedsrådsmøde: Onsdag d. 3. marts kl. 18.30

Mødets sluttidspunkt:
Beslutningsprotokollen godkendt:

Mette Rousing Bjerrum
Sognepræst, kbf.

Bobby Munk Vestergaard Larsen
Formand

Lis Amdi
Kontaktperson

Anette Dyrby Hansen
Kasserer & Næstformand

Alice B. Christiansen
Kirkeværge

Anette Schulz Thomsen
Menighedsrådsmedlem

Maddie Dyrby Hansen
Menighedsrådsmedlem
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