Ark nr. 15/2022

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

Menighedsrådsmøde tirsdag den 18. januar 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset.
Indledning: Pia Sørensen
Kaffe: Birger Jessen Hansen

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

- Birger deltog ved medarbejderkaffe og bød
Ninna Madsen velkommen som organist.
- Renovering af baggang og bad i præstebolig
er afsluttet med rigtig godt resultat.

3.

Evaluering af arrangementer siden sidst

- 12. december: Advents- og julekoncert. – En
rigtig fin koncert, som blev flyttet til
Løgumkloster kirke pga. corona.
- Julehjælp. – Dejligt at vi igen kunne uddele
julehjælp. Tak til alle, der har støttet
indsamlingen til julehjælp.
- 5. januar: Julefest. – Julefesten måtte aflyses,
men i stedet blev der uddelt kager.

4.

Oversigt over og gennemgang af
kommende aktiviteter.

- 27. februar: Gospeldag. Udsat til næste år.
- 16. marts: Mands-minde. – Er flyttet fra 1.
februar. Vi håber det kan lade sig gøre.

5.

Nyt varmeanlæg, kirkebænke mm

Vi kontakter arkitekt for at komme videre
med sagen.

6.

Salmeudvalg – hvordan kommer vi i gang

Heine samler udvalg.

Ark nr. 16/2022
7.

Drøftelse af muligheder for kor mm

Vi har lavet aftale med Tinebeth Hartkopf og
Peter Langberg om at fortsætte med kor og
hornorkester.

8.

Dato for kommende møde – herunder
datoer for regnskabsafslutning og
budgetlægning

Næste MR-møde:
- 23. februar kl. 19.00 i Kirkehuset.
- 24. marts kl. 19.00 i Kirkehuset.
- 2. juni kl. 19.00 i Kirkehuset.
- Syn den 7. april kl. 14.00.

9.

Eventuelt

Intet

Underskrifter:
Birger Jessen Hansen

Jan Møller

Pia Visby Jensen

Annette Christensen

Pia Sørensen

Heine Holmgaard

