Referat af menighedsrådsmøde
16. september 2020 – zoom-møde

1. Indledning v/Jens Kamp
Mødet blev indledt med bøn for menighedsråd og menighed – og for heling til Anni.
2. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet 17/6 2020 – vedhæftet
Referatet blev godkendt med tak til Anni.
3. Nyt fra præsterne, herunder
•

Opdatering fra præsterne

•

Det afholdte ledermøde

•

Corona status – også med henblik på kirkekaffe/frokost

Ole og Jørgen berettede:
Der var tvivl om Årsmødet blev afholdt fysisk, via Zoom eller som en blanding. Ole ytrede utilfredshed med
den information, der var fremkommet omkring tiltagene ved konferencen omkring Corona.
Kirkekaffe/kirkefrokost i menigheden blev drøftet. Efter en del overvejelser blev beslutningen følgende:
20 og 27/9 bliver der ingen kirkekaffe.
Familiegudstjenesten den 4/10 bliver med frokost. Menighedsrådet samles denne dag for at vurdere
kirkekaffe/frokost i den kommende tid.
[Ole Birch har i dag informeret Christina Bjørn Thomsen omkring denne ordning]
Der var enighed om, at alle beslutninger kunne omgøres, såfremt Corona situationen udviklede sig.
Ved Nadver stilles der håndsprit umiddelbart før nadveren, så alle møder op ved nadveren afsprittede.
Arbejdsgrenene gøres opmærksom på principper, der bør overholdes ved servering af kaffe eller mad.
4. Sager fra Pastoratskonferencen, som blev henlagt til Menighedsrådet at følge op på
Spejderne, SAS’erne og Kefas har indleveret regnskab og referat fra generalforsamlingen, Jens følger op på
Revelation og MU.
5. Nyt fra Pastoraludvalget
Der havde været afholdt et fortrinligt møde i udvalget.
Jørgens 40 års jubilæum fejres ved gudstjeneste den 18/18 – det nærmere program afhænger bl.a.
af Corona-situationen, men det står fast at Jørgen prædiker.
6. Kirkeværgerne
•

Henvendelse fra Claus Hønnicke omkring krypten – noget nyt?
Kirkeværgerne havde bl.a. konstateret råd i et tagspær, men regnede med selv at kunne udbedre
dette. Herudover havde de arbejdet med nogle andre ting.

Der var ikke noget nyt fra Claus omkring Krypten, han inviteres med til næste menighedsrådsmøde.

7. Nyt fra Finansudvalget
•

Herunder status p.t.
Der kommer p.t. ikke så mange indtægter som ventet, men der er også sket et stort fald i
udgifter – begge dele grundet i det lavere aktivitetsniveau. Dette forhold kombineret med
lejeindtægten fra børnehaven på 5. sal gjorde den øjeblikkelige status ret god.
Finanskomiteen planlægger et initiativ mod ’nul-betalerne’ i menigheden.
Der mangler dokumentation ift Cecilia og Anders, som indsender kopi af sygesikring og
kørekort/pas til Beatrice – skyldes skærpede hvidvaskregler.

8. Parkering i gården – se vedhæftet mail fra Ole
Efter en længere diskussion blev det besluttet at medtage punktet på næste møde. I mellemtiden
forsøger Jens at få Centralmissionen i tale, forhøre sig om muligheden for handikap parkering og
om der stadig er ledige P-pladser i ejendommen overfor.
9. Eventuelt
IAB
10. Næste møde
Næste møde afholdes onsdag den 25/11 kl. 18.30. Der er ikke spisning.
Desuden afholdes der kort møde efter gudstjenesten den 4/10 omkring kaffe/frokost den
kommende tid.
11. Afslutning v/Jørgen
Jørgen sluttede af med en kort andagt.

