
Dagsorden   for   Kirkerådsmøde   d.   14/12.2020   kl.18-20.00   

    

1.           Valg   af   referent   og   ordstyrer   
1.1.      Ordstyrer:   Martin   
1.2.      Referent:   Henrik   

2.           Punkter   til   eventuelt?   

    

3.           Godkendelse   af   referat   ( besluttende)   

3.1.      Godkendelse   af   referat   05.11.2020   (vedlagt):   Godkendt.     

4.           Godkendelse   af   dagsorden    (besluttende)   

Punkter   tilföjes   

5.           Økonomi   

5.1.   Varebestilling:    der   bestilles   ikke   flere   varer   i   2020.   

Deltagere   Tilstede?   

Kristine   (Præst)     Tilstede   

Martin   (Formand)     Tilstede   

Anne   (Næstformand   &   IT,   PR)     Tilstede   

Henrik   (Bygningsansvarlig)     Tilstede   

Gitte   (Event   Manager)     Tilstede   

Heidi   (Bogholder)     Tilstede   

        

        



6.           Aktiviteter:    (orienterende)   

Ingen   meddelelser   

7.           Meddelelser   og   punkter   fra   kirken    (orienterende/besluttende)   

7.1.      Afsked   med   kirkens   assistent   Josefine   blev   diskuteret     

7.2.      Erstatning   for   Josefine     

Der   mangler   hjælpen   til   de   daglige   udfordringer,   emails   mv.   hvorfor   en   assistent   
er   nödvendig.   Et   Stillingsopslag   forberedes   af   Kristine.     

En   midlertidig   erstatning   soeges   for   Januar   og   Februar   2021   indtil   en   ny   assistent   
er   fundet.   

8.           Meddelelser   fra   formand    (orienterende/besluttende)   

Intet   nyt   

9.           Køkkenet/Butikken   

Butik   i   weekenden   den   19/20   December     

24/25.   December:   Ifm.   julegudstjenesten   er   butikken   ikke   besat   og   dermed   lukket.     

Ordrer   fra   webshop   blev   diskuteret   og   afsluttet.   Fremtiden   for   webshoppen   skal   
overvejes   inden   den   genaabnes.     

10.       Events   og   udlejning   ( besluttende/orienterende)   

10.1   Sypiger   mødes   ikke   i   kirken   19.12.2020.     

11.       Bygningen   

11.1   Udlejning   af   værelse.   

2   udlejere   fundet.   

11.2   Status   på   stien:   Stävningen   fandt   sted   primo   December   og   en   løsning   skal   
nu   findes   i   samråd   med   kommunen.     

11.   3   Beheer.   Tilbud   blev   kort   skitseret.     

11.4   Fryseren:   Henrik   kontakter   Jannie   vedr.   Fejl   i   toevand   i   afloeb   

12.       IT   &Teknik   

Problemer   med   emails   blev   diskuteret.     

  



13.       Eventuelt     

Kirkeråd   2021:    der   er   behov   for   nye   medlemmer   til   at   erstatte   de,   der   er   flyttet   og   
udtrådt   i   løbet   af   året.   Alle   interesserede   bedes   melde   sig.   

Julebutik   evaluering:    Butikken   blev   diskuteret.   Taget   omständighederne   mht.   Covid   
i   betragtning,   saa   gik   det   godt.   Stort   tak   til   alle   frivillige.     

Generalforsamling:    Dato   skal   ligeledes   fastsättes   og   kommunikeres.   

    

Naeste   möde:   5.1.2020,   kl.   18.00   


