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Der indkaldes til MR-møde onsdag
den 12.2.2020 kl. 19.00 i
sognegården.

Dato: 05.02.2020

Blad nr. 87
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.
4. Ansøgning fra kirke/junior/teenrødderne.
5. Udvalget vedr. sognegård og
præstegård indstiller forslag
omkring præstegården til
godkendelse og videresendelse til
provstiudvalget.
6. Udvalget vedr. sognegård og
præstegård indstiller til MR, at der
påbegyndes visionsdrøftelse
omkring fremtidig
sognegårdsudvidelse.
7. Orientering fra valgkursus 2020.
8. Orientering ved kirkeværge,
kirkegårdsleder, kontaktperson,
præst samt udvalg.
9. Eventuelt.
10. Personaleorientering/lukket
dagsordenspunkt.

2.Tak for sidst til nytårsfesten - god stemning.
Invitation til Distrikstforeningens forårsmøde, der skal være i
Brønderslev lørdag, den 7. marts.Carsten Skovsgaard tager
imod tilmeldinger før den 28. feb.
Med udgangen af februar sker ændringer omk.
Ugeposten.Menighedsrådet ønsker at blive sammen med
Østvendsyssel Folkeblad.
Menighedsrådsmødet i april er rykket fra den 15. til den 22.
kl. 19.00 i Sognegården.
3. Kopi af Regnskab 2019 omdelt i kopi. Der er balance.
4. Der er velvije, men der er lige nogle ting, som Carsten
Skovsgaard skal afklare. Menighedsrådet får en orientering
på martsmødet.
5. Menighedsrådet fremsender byggeudvalgets forslag til
Provsti og Provstiudvalg - Bilag vedlægges protokollen.
6. Visionsdrøftelse - Menighedsrådet mødes med personale
og sognegårdens brugere til en drøftelse af visioner omk.
udvidelse af sognegården. Menighedsrådsmødet fremrykkes
derfor til kl. 17.30, og visionsmødet begynder kl. 19.00.
Carsten Skovsgaard udsender invitation.
7. Valgudvalget har været i Sindal til et møde, som
Distriktsforeningen stod for. De kom hjem med et stort
materiale, der omdeltes.
8. Sognepræsten: Tak for julehjælpen, den vakte glæde.
9. Menighedsplejen: Vi har fået tildelt 7 pladser på et kursus
på Rude strand.
Edith Vajhøj, der sidder i Stiftets udvalg for det
mellemkirkelige arbejde fortæller,at der er begyndende
kontakt til en gruppe ukrainere i sognet.
10.
Mødet hævet kl. 20.40

, den

underskrifter
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