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

MENIGHEDSRÅDSMØDE.
Hermed indkaldelse til møde den 20 oktober, kl. 18.00 i Konfirmandhuset.
DAGSORDEN

NOTATER

1. Godkendelse dagsorden

Godkendt

2. Orientering fra formand

Vejen menighedsråd ønsker at låne kirken, når
deres egen skal renoveres. De har selv
personale med og står selv for rengøring.
Booker vis Kaboo efter først-til-mølle
princippet.
Personalemøde er afholdt, referatet tilsendes
menighedsrådet snarest
a. Gennemgået v. Ulla Henningsen incl.
udgifter
b. Der skal indhentes mindst et tilbud mere
på kitning af vinduer i præstegård, andre
tilbud ser rimelige ud. Tømrerarbejdet
i.f.t. tilbuddet sættes i gang. Vi venter
med malerarbejdet. Ulla tager kontakt
til begge parter
c. Det meste falder ind under
tømrerarbejde i ovenstående punkt.
Udgift til inventar og brandalarm ikke
indregnet.
d. Er bestilt, pris: 22 000 kr.
(Jubilæumsfonden)
e. Lysestager bestilles af Preben
(Jubilæumsfonden)
f. Bestilles i.h.t. tilbud, bestilles af Erling
g. Sættes på budget 2022
h. Sættes i værk i henhold til tilbud, Ulla
tager kontakt

3. Nyt fra kirkeværge
a. Kirke og præstegårdssyn
b. Tilbud fra maler og tømrer
c. Kontor til organist
d. Opvaskemaskine til konfirmandhus
e. Tilbud på lysestager til kirkebænke
f. Tilbud på handikapbøjle til toilet
g. Tilbud på affaldsdepot/materialegård
h. Tilbud dræn ved affaldsdepot

4. Nyt fra kasserer
a. Budget2021
b. Kvartalsrapport 3. 2020

5. Nyt fra kontaktperson
Retningslinjer for udbetaling af vikarløn for
organister og dobbelttjeneste for kirkesanger

a. Askovs Sogns Menighedsråd CVR. nr.
83486813, Budget 2021, Endeligt
budget afleveret 22.09.2020 13:36
b. Præsenteret af Erling og taget til
efterretning
Vi giver de vejledende tariffer fra organist- og
kirkemusikerforeningerne. Man bliver
aflønnet pr. tjeneste. Der gives statens
højeste kørselspenge.

6. Nyt fra præster
a. Alle helgen
b. Ide fra ”AskovEvent”
c. Julen

7. Kommende arrangementer
a. Kunstudstilling – Filip Ohrt
b. Kirkefrokost den 8. november

8. Kommende aktiviteter
a. Koncert med Syddansk
Musikkonservatoriums Kammerorkester
3. november kl. 17.30
b. Onsdagsmøde den 4. november kl. 9.30
9. Eventuelt

a. Sidsel: begrænsning på antal
kirkegængere, hver pårørende er blevet
orienteret om, at de må tage tre andre
med. Gudstjeneste kl. 19:00, altergang.
b. Vi er med, hvis bylauget er
c. To gudstjenester juleaften med hver: 70
kirkegængere inde i kirken, 50 stående
udenfor, hvor der vil være bål i bålfade
og lyd gennem højtalere. Tjenesterne vil
være kl. 14:00 og 16:00. Medbring
syltetøjsglas hjemmefra og få lys med
hjem fra kirken. Peter er tovholder. Det
bliver beskrevet i kirkebladet.
a. Efter gudstjenesten d. 8. nov. vil Filip
kort præsentere billederne i kirken.
Derefter vil der være et let traktement i
kirken.
b. Aflyst
a. Det bliver afviklet planmæssigt
b. Det afholdes evt. i høj- og efterskolens
foredragssal. Der bestilles kaffe og te i
køkkenet.

Der bestilles kalendere til det nye
menighedsråd

