Bestyrelsesmøde torsdag den 20. august 2020 kl. 9.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra 12. maj.
2. Kirkefrokosten 30. august
3. Generalforsamlingen 2. september
4. Nye madpriser i Skolegade. Bilag udleveres på mødet
5. Program for efteråret 2020
6. Bemærkninger til:
- Mail fra provsten vedr. konfirmationsforberedelse
- Brug af kirken søndag aften til kor
7. Meddelelser fra formand, kasserer / forretningsfører, præst, andre
8. Evt., herunder fastsættelse af næste møde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede: Caspar W. Tornøe, Harald Nielsen, Karen Bjerre Madsen, Bo Bertel, Asger Brodersen,
Inger Bjerring, Tove Agerbo, Frans Pærregaard, Anna Thordal-Christensen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1
Dagsorden godkendt og referat underskrevet.
Ad 2
Kirkefrokost 30. aug.: Margrethe ønsker, at vi aflyser frokosten i Skolegade og i stedet drikker kaffe
på plænen foran kirken. Ifølge Margrethe er der plads til 52 i kirken, og der er pt. tilmeldt 68, der
skal have besked.
Det betyder, at vi skal tælle kirkegængere, trykke salmer og sidde på hver anden bænk, og adgang
er efter princippet: først til mølle. Caspar giver besked om problematikken på søndag. Per laver
kaffen. Bestyrelsen går ovenpå. Tak til Margrethe inde i kirken.
Ad 3
Generalforsamlingen den 2. sept. aflyses, da der er konstateret coronaudbrud på friskolen. Vores
problem er den uafklarede præstesituation, og derfor ønsker vi meget at afholde
generalforsamling her i efteråret. Dog er der fundet div. afløsere til præstebetjeningen frem til 1.
januar. Ny dato for generalforsamling: onsdag 30. september kl. 19.00.
Ad 4
Priser aftalt med Per og Gitte den 12. juni.
Ad 5
Program: Grundtvigs fødselsdag den 8. september i Råsted Kirke og på Skærum Mølle AFLYST.
19. sept.: Der vil blive 2 konfirmationer kl. 10 og kl. 11.
20. sept. Høstgudstjeneste med stående kirkekaffe i kirken.
Ad 6
Mail fra provsten (se bilag).
Koret ”Klang” bruger kirken flere søndagsaftener (se bilag).

Ad 7
Meddelelser:
Karen: Henvendelse fra Klassiske Dage om støtte: vi støtter med kr. 6.000 kr.
Årsmødet i Landsforeningen Fri- og Valgmenigheder aflyst og udsat til næste år.
Anonym gave på 10.000 kr. til ny præstetavle.
Henvendelse fra Aulum med invitation til afskedsgudstjeneste, da Ronald Risvig fratræder sin
stilling.
Et problem at fremmede parkerer i gården, derfor en idé at sætte en form for afspærring op
(Asger og Karen)
Konfirmandindskrivning i dag er aflyst. Ny dato findes snarest (Caspar).
Præstetavlen skal føres ajour (Bo).
Kasserer: mangler indtægt fra Skolegade, resten holder sig inden for budgettet. Også færre
udgifter. Derfor ingen økonomiske problemer. Opkrævning af medlemsbidrag forsinket, hvilket vi
skal omtale i kirkebladet. Er oplyst på hjemmesiden.
Opfordring til at tænke på budgettet for næste år.
Caspar: næste års Romtur: uge 11 (medio marts 2021). Vi beder om depositum kr. 500.
Bo: har bestilt klipning af grønne områder inden 30. aug.
Inger: stående kirkekaffe genoptages den sidste søndag i måneden.
Ad 8
Næste bestyrelsesmøde: 17. september Kl. 9.30 – 10.30.

