HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 6
tirsdag den 20.04.2021 kl. 19.30 i Sognehuset
Til stede: Thomas Olesen, Dorthe Habekost, Jesper Skovlykke Bygvraa, Dina Møberg,
Susanne Damkær, Susanne Lenger, Jørgen Johansen, Lis Møberg

Dagsorden:
Punkter til dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Bemærkninger:
• Kvartalsrapport er ikke klar
• Ekstra punkter under udvalg

2.

Indledning ved præsten

Jørgen indledte, og der blev bedt en bøn.

3.

Orientering fra formanden

Orientering omkring kirkesølvet, som kom i lørdags.
Thomas, Dina og Jørgen deltog.

4.

Nyt fra kasserer
a) Budgetgennemgang
2021
b) Budgetlægning 2022
c) Godkendelse af
kvartalsrapport,
1. kvartal 2021
Nyt fra kirkeværge
a) Vaskemaskine +
højtryksrenser

5.

b) Maling af graverkontor
c) Kalkning af kirken og
præstegården
d) Kirkeuret

6.

Nyt fra kontaktperson

7.

Nyt til og fra præsten
a) Jubilæum
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Ad. a) Gennemgået
Ad. b) Gennemgået
Ad. c) Udsat til næste møde

Ad. a) Der er indkøbt en højtryksrenser til kr. 1.000.
Der indkøbes en vaskemaskine. Leveret, opsat og
tilsluttet ca. kr. 4.000.
Ad. b) Graverkontoret males. Der er indhentet en pris kr.
2.000 + moms for maling af væggene.
Ad. c) Abonnement på kalkning af kirken gælder også for
2021.
Ad. d) Klokkespillet og kirkeuret spiller ikke sammen. Det
kræver et nyt styresystem for at få det til at fungere.
Det vil koste ca. kr. 15-20.000 at få det til at fungere.
Orientering
Toilet ved graverkontoret skal være ulåst.
Ad. a) Ragna modtager sin medalje og en buket blomster
ved gudstjenesten søndag den 25/4-21. Med de nye
restriktioner, fejrer vi Ragna ved et lille arrangement i
Sognehuset. Dina sørger for noget smørrebrød, øl og
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Referat

b) Kirkesølv

vand. Deltagere: Hejnsvig og Vesterhede
Menighedsråd, kirkemedarbejdere og Ragnas familie.
Ad. b) Kirkesølvet bæres ind ved gudstjenesten den 25/4-21.
Bærere er menighedsrådsmedlemmer.
Ad. c) Diverse.

c) Generel orientering
8.

Nyt fra udvalg

Sognehuset:
Ønske om 2-3 bord/bænke sæt udenfor Sognehuset.
Hjemmesiden:
Krav om tilgængelighed i forhold til hjemmeside. Forslag om
Danmarks Kirkelige Mediecenter. Beslutningspunkt til næste
menighedsrådsmøde.

9.

Eventuelt

10.

Næste møde

Lis tager lidt med til kaffen
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Dato: 11.05.2021 kl. 19.30 (flyttet fra den 18.05.2021)
Lidt til kaffen: Susanne Lenger

