Referat til menighedsrådsmøde i Ketting Menighedsråd
Onsdag d. 4. november 2020 kl. 16.00.

Vi starter mødet med et måltid mad.
1. Fraværende:
2. Godkendelse af dagsorden:
• Godkendt.
3. Opfølgning fra sidste møde: Intet.
4. Meddelelser fra formanden (Tove):
a. Covid-19/Corona situationen. (til information)
• Tove informerede, der kommer nye skrivelser på DAP’en efter hvert pressemøde.
Opfordring til at holde sig orienteret der.
b. Ansøgning til provstiet om dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med ledighed i
graverstilling. (bilag 1) (til orientering)
• Jacob Lysemose har lavet en skrivelse, som Tove har sendt til PU.
5. Meddelelser fra kontaktpersonen (Jørn):
a. Seneste nyt på personaleområdet. (til orientering)
• Sævar er ansat indtil 31.12.2020, Ricky er fortsat delvis sygemeldt.
b.
6. Meddelelser fra kirkeværge (Hardy):
• Vedligeholdelsesmappen er opdateret.
b.
7. Meddelelser fra kasserer (Claus):
a. Kvartalsrapport for 3. kvartal. Budget, formål for 3. kvartal. (bilag 2+3) (til orientering)
• Kvartalsrapporten ser fornuftig ud. Godkendt af MR.
b. Endelig ligning 2021 (bilag 4+5+6+7+8+9) (til orientering)
• Claus orienterede.
c. Referat fra møde i det Fælles regnskabskontor (bilag 10+11) (til orientering)
• Claus orienterede. DFR holder et orienteringsmøde for nye og gamle formænd og
kasserer efter konstituering.
8. Meddelelse fra medarbejderrepræsentant (Keld):
• Forslag om nøgleboks på sognehuset.
• Keld orienterede om specifik gravsted på kirkegården. Kirkegårdsplanen fra 2014 skal
overholdes. Der skal foreligge en skriftlig henvendelse til MR. Keld tager det med i
det nye MR.
• PU vil tilbyde undervisning for gravere og medhjælpere i GIAS.
• Det nye projekt: ”Kirkestien” kommer med i det nye MR blad.
b.
c.
9. Meddelelser fra præsten (Mette):
a. Mette:
• Corona præger alt – mundbind skal benyttes – også af konfirmander. Undtaget er
præsten, dåbsforældre og ved nadver.
• 15.november: kransenedlæggelse – kransen bliver nedlagt inden gudstjenesten, der
bliver holdt 1 minuts stilhed under gudstjenesten.
• OBS på rengøring og udluftning ifm Corona.

1

Referat til menighedsrådsmøde i Ketting Menighedsråd
Onsdag d. 4. november 2020 kl. 16.00.

• Billetter til jule-gudstjenesterne er indkøbt. Ingen fællessang for at der kan være
flere deltagere til gudstjenesterne, MR har besluttet dette.
• Jenny har kontakt til et kor, som gerne vil komme og synge den 2. december.
Opmåling og afstand begrænser deltagerantal. Jenny og Mette arbejder videre med
dette.
10. Meddelelser fra Præstegårdsudvalget (Jørn+Claus+Tove):
a. Synsprotokol fra synet d. 22. oktober (bilag 12) (til orientering)
• Jørn, Claus, Tove, Keld og Mette deltog. Protokollen er indsendt til PU. Stråtaget på
Præstegården kan holde i 5 år endnu.
b.
11. Meddelelser fra Aktivitetsudvalget (Poul+Susanna+Gitte+Jenny):
• Møder bliver flyttet op i kirken, så man kan overholde afstandskravene. Tilmelding er
nødvendig. Program til forår er ved at være klar.
b.
c.
12. Meddelelser fra Kirke- og kirkegårdsudvalget (Jørn+Tove):
a. Synsprotokol fra synet d. 22. oktober (bilag 13) (til orientering)
• Poul, Tove, Claus, Keld og Jørn deltog. Der er sat skilte op på fyr-huset med max
parkeringstid.
b.
13. Meddelelser vedr. Kirkebladet (Mette+Gitte+Tove):
• Det næste kirkeblad kommer i uge 47.
b.
c.
14. Meddelelser vedr. hjemmesiden (Poul):
• Intet – Poul opdaterer siden.
b.
c.
15. Kirkekaffe:
• November:
o D. 8. – Ingen kirkekaffe.
• December:
o D. 20. – Ingen kirkekaffe.
o D. 27. – Ingen kirkekaffe.
16. Næste møde:
Dato og tidspunkt kendes endnu ikke.
17. Bordet rundt:
• Hardy: Spørgsmål om de frie midler.
• Mette: Positivt at man har anskaffet lærred til kirken. Den 16. december fælles
konfirmand-afslutning med Notmark Kirke, foredragsholder Rune Gert kommer og
fortæller om emnet: ”Forfølg din drøm”.
• Martha: Menighedsråds-blad kan det sendes til suppleanter?
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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