Referat til menighedsrådsmøde i Ketting Menighedsråd
Onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 16.00.

Vi starter mødet med et måltid mad.
1. Fraværende: Gitte
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Opfølgning fra sidste møde:
• Punkt 5b: Vikar for gravermedhjælper er foreløbig ansat til udgangen af oktober
2020.
• Godkendt
• Punkt 10a: Det er kun til synet i præstegården, deltager antallet er begrænset. Hele
menighedsrådet er velkommen til at deltage i synet i kirkens øvrige bygninger. Vi
slutter synet af med lidt smørrebrød i sognehuset.
• Godkendt
4. Meddelelser fra formanden (Tove):
a. Opfølgning på MR-valget d. 15. september (bilag 1) (til orientering)
• Sammenfattende beslutningsprotokol fra Valgforsamlingen er godkendt. Bente
(nyvalgt MR medlem) kalder ind til første møde i det nye MR.
5. Meddelelser fra kontaktpersonen (Jørn):
• Der er indkaldt til personalemøde 25. oktober.
6. Meddelelser fra kirkeværge (Hardy):
• Har talt med Signe Moos, forslag er indsendt til Provstiet gennem Signe Moos, vedr.
adgangsveje og diger v. kirken. Det er MR der skal indsende papirerne Projekt
adgangsveje til kirken er foreløbig afsluttet.
7. Meddelelser fra kasserer (Claus):
a. Revisionsprotokollat m.m. for årsregnskab 2019 (bilag 2+3+4) (til godkendelse)
• Revisionsprotokollatet er godkendt og behandlet.
b. Budget 2021 (bilag 5) (til godkendelse)
• Budgettet er godkendt af MR.

8. Meddelelse fra medarbejderrepræsentant (Keld):
• Kunstige alterlys, lys til adventskranse og lysmessingholdere til bænkerækker er et
alternativ i kirken – der skal indkøbes nye alterlys i november. MR beslutter, at
indkøbe lysmessingholdere, kunstige alterlys og lys til adventskransen.
• Adgangsvej: Der er kommet nyt materiale på markedet: smok-beton. Der er 50 års
garanti på materialet.
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10. Meddelelser fra præsten (Mette):
a. Mette:
• Konfirmationerne er veloverståede.
• Der er en Corona-opdatering på vej fra Kirkeministeriet.
• Alle-Helgen og julen er næste store arrangementer i kirken. Muligvis ingen
fællessang juleaften. Der er mulighed for at lave alternative gudstjenester. Mette
arbejder videre med tilmelding til julegudstjeneste med billetter. Billetter kan
afhentes den 20. december fra k. 10.30 -12 i sognehuset. Skal annonceres i
ugeavisen og på hjemmesiden. Gøre opmærksom på (i annoncen) at der er pladser
til gudstjenesterne juledag, 2. juledag og julesøndag.
• Næste kirkeblad udkommer uge 47.
• Minikonfirmander starter i uge 3.
11. Meddelelser fra Præstegårdsudvalget (Jørn+Claus+Tove):
• Er blevet færdige med at male udvendig på udbygningerne.
12. Meddelelser fra Aktivitetsudvalget (Poul+Susanna+Gitte+Jenny):
• Har lige holdt møde og efterårsprogrammet 2021 er skeletlagt. Næste møde er i
januar md.
13. Meddelelser fra Kirke- og kirkegårdsudvalget (Jørn+Tove):
• Intet
14. Meddelelser vedr. Kirkebladet (Mette+Gitte+Tove):
• Kirkeblad er sendt i trykkeriet.
15. Meddelelser vedr. hjemmesiden (Poul):
• Poul opdaterer hjemmesiden løbende også mht Corona
16. Kirkekaffe:
• Oktober:
o D. 11. – Susanna
o D. 25. – Jørn
• November:
o D. 8. – Susanna
17. Næste møde:
Onsdag d. 4. november kl. 16.00.
18. Bordet rundt:
• Poul: skal opereres i knæet på mandag.
• Susanna: Juice brikker til kirkekaffe.
• Tove: Snak omkring offentliggørelse af konfirmandernes navne fremover.
Ekstra bilag:
•
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Poul Steffen Dam

Mette Dolberg

Claus Hansen

Tove Julsgaard Lind

Keld Maron

Gitte Requate

Susanna Stefansson

Jørn Thomsen

Hardy Beck
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