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

MENIGHEDSRÅDSMØDE.
Referat af møde onsdag den 12 august, kl. 19.00 i Konfirmandhuset.
Afbud fra Hanne Johansen
Helle Barnhøj udeblev
DAGSORDEN

1. Godkendelse dagsorden
2. Orientering fra formand
a. Vejen Menighedsråd ønsker at låne Askov
Kirke

3. Nyt fra kirkeværge
a. Kirke-, præstegårds- og kirkegårdssyn
b. Kontor til organist
c. Kunstudstilling i kirken

4. Nyt fra kontaktperson

5. Nyt fra Kasserer
Kvartalsrapport for 2.kvartal 2020.
6. Bøjler på toilettet ved kirkegården
7. Orientering fra præster
a. Konfirmation den 23. august
b. Konfirmandindskrivning den 6. september
c. Pilgrimsvandring lørdag den 26. september

NOTATER

Godkendt
a. Dette i.f.m. renovering af deres kirke vil de
gerne låne til bryllupper og begravelser.
Der siger vi god for
b. Budgetsamråd d. 3.-9. kl. 19., Erling Glitrup
op Peter Viuff deltager
c. Brev fra Vejen kommune angående
nybyggeri på gården for enden af
Kirkevej, indsigelsesfrister er passeret, så
det var blot til orientering
a. 30. september. Deltagelse af formanden,
kirkeværge og sognepræsterne.
Bygningssagkyndig, Regnar Bak, samt
Søren Mathiasen deltager også.
b. Vi kigger videre på sagen, lokalet skal
kunne godkendes af brandmyndighederne,
som vi indkalder til at komme at kigge på
det.
c. Philip Orth bliver opfordret til at lave en
udstilling på væggene i kirken
Mette Bredthauer udtrykker ønske om at
komme på et dagskursus, dette er
bevilget.
Der er oparbejdet er lille overskud p.g.a. nedsat
aktivitet under Corona-nedlukningen. Alt
i kvartalsrapporten ser fornuftigt ud.
Erling har indhentet et tilbud fra Vejen VVS.
Det ser lovende ud.
a. Også her er der ftruffet forberedelser i.f.m.
Corona
b. Vi forsøger at afvikle denne indskrivning, så
der ikke kommer for mange til gudstjeneste
i denne forbindelse
c. Dette er et arrangement er for
konfirmandforældre

8. Valg til menighedsrådet:
a. Orienteringsmøde den 18. august kl. 19.00.
b. Valgforsamling i Konfirmandhuset tirsdag
den 15. september kl. 19.00.

9. Udflugt for personale og frivillige
a. Udflugt til Fanø den 4. oktober
b. Dato for personalemøde
10. Kommende arrangementer
a. Sommermøde i Kirken og Konfirmandhuset
søndag den 16. august kl. 14.00.
b. Fællesarrangement med Askov Bylaug den
29. september
c. Nyt punkt: Kirkefrokost i løbet af efteråret.

a. Formanden fortæller lidt om hvad
menighedsrådet laver, om selve valget og
om hvad det vil sige at være i
menighedsrådsmedlem. Referat fra møde i
valgbestyrelsen er forelagt menighedsrådet
og er vedlagt dette referat som bilag.
a. Ulla orienterede om udflugtens spændende
indhold
b. personalemøde kl. 9:30 d. 8. oktober
a. Jørgen Hanssen prædiker og fortæller om H.
P. Hanssen
b. Blot en påmindelse om arrangementet
c. Kirkefrokost d. 8. november

11. Kommende aktiviteter
a. Babysalmesang.
b. Mini-konfirmander.

a. Bliver ikke afviklet for tiden
b. Der er endnu ikke planlagt noget

12. Eventuelt

a. Kaboo: alle arrangementer bør lægges ind på
Kaboo
b. Næste møde: tirsdag d. 8. september kl.
19:00

