Ark nr. 3/2021

Bedsted Sogns Menighedsråd
Birger Jessen Hansen (formand), Jan Møller, Pia Visby Jensen, Pia Sørensen, Annette Christensen,
Christian Wilkens (medarbejderrepræsentant), Heine Holmgaard (sognepræst).

Menighedsrådsmøde torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.00 i Kirkehuset.
Alle til stede
Indledning: Heine Holmgaard
Kaffe: Birger medbringer lidt sødt – til den kaffe, vi hver især selv medbringer!
NB: Vi opfordrer alle til at få taget en coronatest inden mødet.

Dagsorden

Referat

1.

Underskrift af referat og godkendelse af
dagsorden

Referat underskrevet. Dagsorden godkendt.

2.

Meddelelser og nyt fra:
- Formand/næstformand
- Præst
- Medarbejderrepræsentant
- Kontaktperson
- Kirkeværge
- Kasserer
- Kirke- og kirkegårdsudvalg
- Præstegårds- og plantageudvalg
- Aktivitetsudvalg

- Udtynding af skoven er udført. Der er blevet
tyndet meget ud mod de grunde som støder op
til skoven.(Birkevej, Bøgevej og Lindevej.).
Granområdet i skoven skal måske udtyndes
om 5-10 år.
- Pia, Birger og Heine har haft Teams-møde
med provsten om håndtering af coronatiden.

3.

Evaluering af arrangementer siden sidst

- 13. december: Koncert i Løgumklosterkirke.
- Julehjælp. Der blev givet gavekort til
købmanden.
- Julen – sen nedlukning.
- 5. januar: Julefest – uddeling af kager.
Mange positive reaktioner på det.
- Minikonfirmander – afslutning. Et fint
forløb trods corona. Afslutningsgudstjeneste
for minikonfirmander og deres forældre.

4.

Oversigt over og gennemgang af
kommende aktiviteter.

- Påske: Påskeæg deles ud til alle børn op til
og med 7. klasse. Palmesøndag deles
sandwich ud på kirkegården. Kors mm er sat
op på kirkegården.
- 2. juni: Provstisamråd
- 13. juni: Sognefestgudstjeneste – Hans
Jørgen Østerby
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- 20. juni: Konfirmation
- 9. september: Budgetsamråd
5.

Årsregnskab

Regnskab 2020 godkendt. – Bedsted Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 17999613, Regnskab
2020, Afleveret d. 25-03-2021 kl. 20:33.

6.

Kirkebænkeprojekt – svar fra
provstiudvalg mm.

Vi har drøftet svar til provstiudvalget.

7.

Lejeaftale vedr. jord, som spejderne har

Spejderne har søgt om forlængelse af
lejeaftale vedr. det areal, hvor spejderhytten er
beliggende. Vi vil gerne forlænge aftalen.
Lejeaftalen sendes til godkendelse i
provstiudvalget.

8.

Dato for kommende møde

Næste MR-møde: 8. juni kl. 19.00.
Syn den 20. april kl. 9.00.

9.

Eventuelt

Intet

Underskrifter:
Birger Jessen Hansen

Jan Møller

Pia Visby Jensen

Annette Christensen

Pia Sørensen

Heine Holmgaard

