HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 9
tirsdag den 17.08.2021 kl. 19.30 i Sognehuset
Til stede:

Thomas Olesen, Dorthe Habekost, Jesper Skovlykke Bygvraa, Susanne Lenger,
Misha Denise Sällberg, Jørgen Johansen, Lis Møberg
Afbud ved: Dina Møberg

Dagsorden:
Punkter til dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Indledning ved præsten

Thomas bød velkommen.
Dagsordenen er godkendt.
Dog med følgende ændringer:
3. a) Udgår – det var en fejl.
Punktet er under ”Nyt fra Sognehusudvalget”
Jørgen indledte, og der blev bedt en bøn.
Og der blev sunget en salme.

3.

Nyt fra formanden
a) Orientering om Sognehuset
b) Provstiudvalgsmøde

4.

Nyt fra kirkeværge
a) Generel orientering

Ad. a) Udgår
Ad. b) Den 31. august 2021 er der valg til
provstiudvalget.
•
•
•
•

5.

Nyt fra kontaktperson
a) Valg af kontaktperson

b) Orientering
6.

7.

Nyt fra kasserer
a) Regnskabsinstruks 2020 skal
udfyldes og underskrives
b) Kvartalsrapport 2. kv.
behandles og underskrives
c) Budget 2022
d) Mobilepay, orientering
Nyt til og fra præsten
a) Konfirmationer

Side 1 af 2

Der er foretaget vedligeholdelseskalkning af kirken
og præstegården.
Grene ved flagstangen er samtidig blevet beskåret.
Der er blevet sponsoreret et flag fra et sognebarn.
Nedløbsrøret ved tårnet mangler at blive lavet.

Ad. a) Dorthe Habekost, som blev konstitueret til
kontaktperson ved sidste menighedsrådsmøde,
fortsætter som kontaktperson.
Ad b) Generel orientering om personalet og deres
arbejdsopgaver.
Ad. a) Udfyldt og underskrevet
Ad. b) Gennemgået
Ad. c) Gennemgået
Ad. d) Orientering
Ad. a) Der blev aftalt, hvem der hjælper i Sognehuset
ved konfirmationerne.

8.

9.

Punkter til dagsorden

Referat

b) Orientering om Corona
regler
c) Gudstjenesters opbygning

Ad. b) Orientering ved præsten.

Nyt fra udvalg
a) Præstegårdsudvalget,
orientering
b) Evt. nyt fra
hjemmesideudvalget
c) Orientering fra
aktivitetsudvalget
d) Sognehusudvalget
a. Evt. bevilling af nyt
køle/fryseskab og
komfur
b. Vinduespudsning; hvor
ofte skal vinduerne
pudses?
c. Orientering
Eventuelt

10. Næste møde

Side 2 af 2

Ad. c) Jørgen gennemgik gudstjenesters opbygning. I
forhold til nadveren går vi tilbage til det gamle
før Corona.
Ad. a) Der er udført følgende: Renovering af kontor,
stakit ved terrasse, renovering af haven.
Ad. b) Intet nyt.
Ad. c) Orientering om arrangementer.
Ad. d) Køb af køle/fryseskab og komfur tages op i
Sognehusudvalget
Vinduespudsning: Der foreslås pudsning af
vinduer og persienner udvendig 2 gange årligt,
vinduer indvendig 1 gang årligt.
Renovering af Sognehuset er ved at være
afsluttet. Der er hængt diverse billeder op i
Sognehuset.
Konfirmandbilleder på som punkt til næste gang.
Dato: 21.09.2021
Lidt til kaffen: Dina Møberg

