Askov menighedsråd
********************************************************

MENIGHEDSRÅDSMØDE.
Hermed indkaldelse til møde den 3. marts, kl. 19.00 i Konfirmandhuset.
Fraværende: Erling Glitrup og Beata Fabricius suppleant Betina Højgaard
DAGSORDEN

1. Godkendelse dagsorden

2. Nyt fra Kasserer
a. Besøg af regnskabsfører Rikke Schønberg.
b. Årsregnskab 2019.

3. Nyt fra kirkeværge
a. Aftale med Vejen Kirke om haven omkring
Præstebolig og Konfirmandhus.
c. Toilet-projekt ved graverhus afsluttet. (Hvad
med støttegreb på toilet?)
d. Algebehandling af Konfirmandhus og
Præstebolig.
e. Stormskade på graverbygning.
f. Regn i kirken.
g. Opdatering af skilt på kirkegård

4. Nyt fra kontaktperson

NOTATER

Godkendt, men ombytning af punkt 2 og 5, så
det bliver som nedenstående

a. gennemgang af årsregnskabet 2019 ved
Rikke Schønberg
Preben og Erling sender en ansøgning til
provstiudvalget om midler fra 5% puljen til
dækning af uforudsete udgifter i.f.m.
præsteindsættelse kr. 39 000 og manglende
indtægt i.f.m. præstebolig kr. ca. 25 000, samt
til dækning af for lav budgettering til
kirkesanger i 2020.
b. Årsregnskab Askov Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 83486813, Regnskab 2019, Afleveret
d. 03-03-2020 20:19 forelagt og godkendt
a. gennemgået v. Ulla Henningsen
c. Lukning af yderdøren skal reguleres, resten
af projektet afsluttes indtil videre, der hvor det
er nu
d. det skal vi have bestilt
e. vi indhenter tilbud hos mureren og søger evt.
forsikringsdækning
f. vi har igen konstateret at det af og til drypper
i kirken,
g. skiltet tænkes fjernet, da alle oplysninger kan
findes i kirkebladet, som ligger lige indenfor
døren.
Beata har meldt afbud, så det kommer på
dagsordenen næste gang

5. Orientering fra formand
a. Nyt bilag til Regnskabsinstruks.
b. Indkommen post.

6. Orientering fra præster
7. Brug af vin og saft ved altergang.
8. Samtale om procession ved dåb.
9. Klokkeslæt for søndagsgudstjenesten.

10. Etablering af aktivitetsudvalg.
11. Indkøb af kamera.

12. Sogneudflugt.
13. Fremtidig rekruttering af frivillige.
14. Hjemmesiden.
15. Evaluering af ansættelsesforløb.
16. Forslag om ansøgning til Birgit Marie
Elisabeth Jensens Mindefond om
finansiering af 50 salmebøger til
konfirmandundervisning.
17. Forslag om indkøb af
industriopvaskemaskine til
konfirmandhuset og glas-lysestager
med midler fra Jubilæumsfonden.
18. Orientering om arbejdet i Styregruppen
for Askov bymidte.

19. Kommende arrangementer
a. Fællesarrangement med Askov Bylaug den
19. marts kl. 17.00-19.00.
b. Filmaften i Konfirmandhuset den 31. marts
kl. 19.30.
c. Onsdagsmøde den 29. april kl. 9.30.
d. Rododendron-fejring med menigheds- og
orienteringsmøde den 12. maj kl. 17.00.
Kommende aktiviteter
a. Babysalmesang.
b. Mini-konfirmander.

a. underskrives næste gang
b. - invitation til møde 5. marts i Ansager
sognehus og 19. marts Toftlund sognehus
- genberegning af kirkegårdstakser
- 2. pinsedag kl. 11:00 inviteres alle i pastoratet
til gudstjeneste på plænen bag
Sønderskov slot, det bakker
menighedsrådet op om.
Der er intet ud over det, der allerede er på
dagsordenen
Vi tager det op ved fremtidig liturgidebat
Vi tager det op ved fremtidig liturgidebat
Der vil forekomme søndage, hvor gudstjenesten
begynder på andre tidspunkter end kl. 10:00, se
kirkebladet.
udsættes
Beløbet bliver taget fra kontoen til kirkelig
undervisning, kameraet er nødvendigt i
forbindelse med produktion kirkebladet
Punktet udsættes, men datoen er 10. juni
Punktet udsættes
Punktet udsættes
Punktet udsættes
Punktet udsættes

Punktet udsættes

Punktet udsættes
a. ”Vokse og gro” bliver temaet
b. The Passion of the Christ
c. Preben og Inge Simonsen fortæller om deres
tur til Cuba

Punktet udsættes

intet
20. Eventuelt

