Adslev menighedsråd

6. januar 2021

Blad nr.

Adslev menighedsrådsmøde onsdag den 6. januar 2021 kl. 19.30 i Adslev kirkehus.
Dagsorden:

1. Nyt fra formanden
2. Nyt fra alle i rådet
3. Nyt fra præsterne
4. Forretningsorden for Adslev sogns menighedsråd
5. Vedtægt for kirkeværgen for Adslev kirke
6. Vedtægt for valgt kasserer for kirkekassen ved Adslev kirke
7. Standardvedtægt for den af Adslev menighedsråd valgte kontaktperson
8. Forventningsafstemning til de forskellige valg i menighedsrådet
9. 500 års skoven
10. Møder i 2021 samt syn
11. Evt.
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Beslutningsprotokol
Birgitte Bergmann, Carl Schneider, Carsten Vejborg, Ebba Sørensen, Martin
Kølner-Augustson, Katja Stritzinger, Majbrit Daugaard og Lise Palstrøm deltog i
virtuelt møde pga. corona. Beslutningsprotokol underskrives når vi kan forsamles
igen.

1. Nyt fra formanden
Der er indkøbt højttaler kr. 3.000 som kan bruges udendørs i forbindelser med fx bisættelser.
Jacob Køhn Andersen har fået tilladelse til at blive boende i præstebolig indtil ultimo februar.

2. Nyt fra alle i rådet
Julegave til graver. Signe starter igen den 16. januar efter barsel.
Opdatering af præstetavle. Carl følger op på det.

3. Nyt fra præsterne
Nye retningslinjer i forbindelse med corona. Julens gudstjenester blev desværre aflyst.
Udendørsgudstjenesten den 17. januar i Adslev skovkirken aflyses.
Ingen fastelavnsfest efter fastelavnsgudstjenesten.
Fastegudstjeneste den 14. marts.
Korte gudstjenester uden sang og altergang i Hørning kirke i resten af januar. Anbefaler
at folk bliver hjemme.
Præsterne arbejder på at lave åben kirke i Hørning kirke om formiddagen i den
kommende periode, for at give mulighed for folk til at komme og få en samtale.

4. Forretningsorden for Adslev sogns menighedsråd
Forretningsorden godkendt

5. Vedtægt for kirkeværgen for Adslev kirke
Vedtægt for kirkeværge godkendt

6. Vedtægt for valgt kasserer for kirkekassen ved Adslev kirke
Vedtægt for valgt kasserer godkendt
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7. Standardvedtægt for den af Adslev menighedsråd valgte kontaktperson
Vedtægt for kontaktperson godkendt

8. Forventningsafstemning til de forskellige valg i menighedsrådet
Snak om kirkens venner i Adslev. Katja, Ebba og Birgitte i udvalg.
Punktet tages op på et senere tidspunkt.

9. 500 års skoven
Tilskud fra Den folkekirkelige udviklingsfond 2021 kr. 267.625.
Birgitte arbejder på udfærdigelse af div. papirer/tegninger til godkendelse i kommunen.
4 hektar tages ud af driften. De 4 hektar fordeles på blomstereng, sø og 3 hektar skov.

10.Møder i 2021 samt syn
23.
26.
31.
10.

marts kl. 19.30 menighedsrådsmøde
maj kl. 18.00 syn og efterfølgende menighedsrådsmøde
august kl. 19.30 menighedsrådsmøde
november kl. 18.00 menighedsrådsmøde

11.Evt.
Kort orientering v. Carl Schneider om nyt kirkehus i Adslev. Det blev drøfte om fordele
og ulemper v. gulvvarme i forhold til fremtidig forbrug i kirkehuset.
Beregninger skal fremsendes til provstiudvalget.
Carl Schneider følger op på skrivelser mm.
Talt om ønsker for den kommende provst/sognepræst og hvad ”vi” kan tilbyde.
Studietur for menighedsråd og medarbejdere 13. juni kl. 9.30
Fællesmenighedsrådsmøde 15. april kl. 18.30.

