Pederstrup Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

Blad nr. 1

Torsdag d. 12. sep. kl. 19.00

I Arken

Formandens initialer JD

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3. A. Kvartalsrapport.
B. Sonja har forslag
vedr. lønudbetaling til
hende
C. Revisionsrapport
2018. Sonja
kommenterer.
D. Genautorisation

A. Kvartalsrapport forelagt og taget til efterretning.
B. Der laves ikke om på ordningen med lønudbetaling til Sonja.
C. Revisionsrapport:
• Vi optimerer vores køresedler, så de stemmer overens
med krav fra SKAT.
• Fremover oplyses om indgåede 42a aftaler.
• Manglende funktionsadskillelse: Vi har tillid til det
nuværende og fortsætter efter samme princip.
D. Genautorisation: Sonja bemyndiges til at stå for det.

4. Høstgudstjeneste
Evaluering. Skal vi skabe
traditioner desangående.

Tilfredshed med musikken.
Høstgudstjeneste holdes sidste søndag i september 2020.
Klarinetspilleren engageres igen næste år.

5. Musik- og Sogneaften

Britta laver kaffe og henter kopper, glas og højskolesangbøger i
Arken.
Lone køber kransekage og vin.
Jørgen orienterer om sognets liv.
Menighedsrådsmedlemmerne vælger hver en (ny) salme.

6. Opfølgning på punkter

Metaldøre til maskinhus er bestilt og monteres, når de kan
leveres.
Sisse har sammen med arkitekt Søren Yde set på kirkelåge og
våbenhustag. Søren Yde kommer med udkast til ny låge, og
vedr. taget udarbejder han et projekt, som sendes til
godkendelse ved provstiet. Det foreliggende tilbud fra Skals
Mureren justeres.
APV i kirken: Der foreligger et krav om mere lys i kor og på
prædikestol.

7. Alterbillede
Se medfølgende oplæg til
drøftelse.

Jørgen laver en aftale med Jesper Christiansen om et første
undersøgende møde – evt. en lørdag formiddag.

Charlotte deltager, og man
prøver at få sangerlauget
med.
Praktiske forhold drøftes.

fra kirkesyn.

8. Meddelelser.
Nyt fra
Fmd. og næstfmd, som har været
hos provstiudvalget.

Kontaktperson: Graveren ønsker ferie i påsken 2020.
Menighedsrådet er indstillet på at efterkomme ønsket.
Kontaktpersonerne fra de tre sogne har udarbejdet en skitse til
ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. Forslaget fremlægges
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på fællesmødet i oktober.

