Øster Velling, Helstrup og
Grensten
Sognes menighedsråd
Afbud
Trine
Annemette

Dato: 4. maj 2021 kl. 19.00

Blad nr.117

Sted: Webmøde

Sider i alt:

Referent: Majken Skærlund Risvig

Formandens Initialer
KJ

Dagsorden

Referat

Dagsorden
Alle dagsordenpunkter, bortset fra
orienteringspunkter, oprettes som
beslutningspunkter.
1 - Dagsorden

Godkendt

Til godkendelse
2 - Godkendelsesbrev for årsregnskabet
2019
Bilag
3 - Kvartalsrapport for 1. kvartal

Godkendt

5 - Godkende vedtægt for sekretær

Vi overholder nogenlunde hvad vi skal. Men vi
har ikke penge at bruge i dette budgetår.
Godkendt
Budget godkendt
Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes
Menighedsråd, CVR-nr.12020112, Budget 2022,
Bidrag budget afleveret d. 04-052021 kl. 19:10
Godkendt

Bilag
6 - Godkende vedtægt for kasserer

Godkendt

Bilag
7 - Godkende vedtægt for kontaktperson

Godkendt

Bilag
4 - Foreløbig budget 2022
Bilag

Bilag
8 - Gennemgang af synsudsatte arbejder
Bilag
9 - Kirkens hjemmeside og kirkeblad

Der er ikke afsat penge til synsudsatte arbejder i
år.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
Lene, Brian og Majken. Gruppens opgave er at
undersøge mulighederne i forhold til kirkeblad,

10 - Tilrettelægge menighedsmøde 19.
september i Helstrup Forsamlingshus

11 - Dato for kirkesyn
12 - Dato Velkomstmøde

13 - Meddelelser fra præsterne

hjemmeside og eventuelt sociale medier, hvad
angår priser og ansvarlige. Gruppen fremlægger
for menighedsrådet på mødet i august.
Program:
● Gudstjeneste i Helstrup 10.30
● Let forplejning
● oplæg om menighedsrådets arbejde
(sognegård)
Kim sender dagsorden ud til godkendelse.
Den 24. august 2021
Grensten kl 9.30
Den 10. august klokken 17. Vi afholder det
planlagte menighedsrådsmøde lidt tidligere og
spiser sammen bagefter.
Konfirmandundervisning er genoptaget efter
fem måneders nedlukning.

14 - Meddelelser aktivitetsudvalget

Intet nyt

15 - Meddelelser fra udvalget for studietur
og sogneudflugt

Intet nyt

16 - Meddelelser fra kirkeudvalget

Intet nyt

17 - Meddelelser fra kirkeværgen

Har holdt møde med kontaktperson og gravere.

18 - Meddelelser fra kontaktpersonen

Holder møder med graverne hver 2. uge.
Snerydning: En samlet aftale kan ikke laves før
der er en aftale om arbejdsopgaver for
graverne.
Anja og Lars undersøger pris for at holde
fortove fri for sne i hverdage, mens graverne
rydder enkelte parkeringspladser, samt hvad det
vil koste at få ryddet parkeringspladser ved fx
begravelser og barnedåb.
Beslutningsforslag fremlægges på næste møde.

19 - Meddelelser fra kassereren

Intet nyt

20 - Meddelelser fra formanden

Provstiet har godkendt indfrielse af lån til
byggegrund i Stevnstrup.
Næste menighedsrådsmøde er den 11. maj
klokken 18 i Øster Velling

21 - Eventuelt

22 - Oplæsning og underskrift af referat fra
mødet.

