Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 17. september 2020
Deltagere: Niels Erik Andersen, Jeppe Sørensen, Steen Henriksen, Ole Olsen, Lisbeth Hansen,
Ingelise Slente, Anne-Marie Skriver, Erik Kjørup Andersen
Fraværende med afbud: Marianne Olsen og Astrid Johannessen.

1. Godkendelse af sidste referat og nærværende dagsorden
Referat af møde afholdt i juni blev godkendt. Ligeledes dagsorden.
2. Orientering. Herunder budgetsamråd, generalforsamling i menighedsrådsforeningen, ,
konfirmationer, indkøb af pavillon , sikringsskab, lys i kirken, kirkegårdskort,
tagunderstrygning på kirken i oktober/november m.m.
1. Ved budgetsamråd blev der orienteret om, at der igen i 2021 er planlagt store
renoveringer bl.a. to præstegårde. Dette påvirker budgetrammerne for de øvrige
sogne.
2. Tingsted har fået en endelig budgetramme for 2021 på i alt kr. 1.700.913 + penge til
feriepengeforpligtigelser.
3. Generalforsamling i menighedsrådsforeningen, blev afholdt i august.
4. Kirkeværge er valgt til delegeret til årsmødet som i år er en endagskonference.
5. Der er indkøbt en pavillon, med det formål at anvende ved konfirmationer eller
andre kirkelige formål.
6. Tagunderstrygning af kirken påbegyndes i oktober, ud fra modtaget tilbud.
7. Kirkeværge og graver indhenter tilbud på sikringsskab til opbevaring af dåbsfade og
lysestager.
8. Synsprotokoller er godkendt den 19. august.
9. Kirkeværge og graver kontakter LA34 m.h.t. at få udfærdiget nyt kirkegårdskort.
10. Rapport for facebook aktiviteter sender præsten til rådet.

3. Referat og resultat af orienteringsmøde og valgforsamling.
Der deltog 15 fremmødte og valget foregik i henhold til forskrifter. Alle de valgte
kandidater er orienteret, og valgresultat var i Folketiden den 16. september.
4. Høstgudstjenesten, herunder indsamling 38361 er mobil nr. til indsamling
27. september er der høstgudstjeneste. Violinist og kor optræder.
Der ville denne dag ske indsamling til Tingsteds kirkes SOS barn.
5. Samarbejde med arkivet om kirkegårdsvandring lørdag den 26. sept. kl, 14. Tilmelding
snarest til arkivlederen Brit El Moutamid tlf. 40512869
Præsten informerer om kirkegårdsvandring ved søndagsgudstjeneste, og det står også på
hjemmesiden.

6. Drøftelse af og beslutning vedr. ansættelse af en provstikonsulent.
Formand og kassereren deltager i møde omkring evt. ansættelse af provstikonsulent.
7. Kvartalsrapport godkendes.
Kvartalsrapport er gennemgået og godkendt.
8. Evt Har nogen yderligere til dagsorden?

