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Møde i aktivitetsudvalg kl. 18.00
Til stede

Susanne, Jesper, Asger, Preben, Hans Henrik, Jørn,
Pernille, Lonni, Birthe, Kirsten, Henrik og Marie.

Fraværende

Jette og Kurt.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 15A vedr. bjørneklo, 15B
ansættelse af kordegn og daglig leder samt 15C vedtægt for
samarbejde RAS.

2. Valg af ordstyrer

Hans Henrik valgt

3. Foreløbigt budget 2021

Underskud på 1 mill. Forklaringen er RAS og Feriefonden,
men dette er dækket af provstiet. Lønfremskrivning forsøges
dækket med ønske til drift. Ønsker til anlæg blev drøftet. MR
har tidligere ønsket et opdelt budget for aktiviteter, dette
indføres i det endelige budget.
Foreløbig budget 2021 godkendt med stemplet: 02-06-2020
19:33

4. Kvartalsrapport 1. kvt.

Der er kun brugt 18,4%. Det eneste punkt der er overskredet
er formål 6 grundet lønomkostninger til RAS.
Der er brugt 31.000 kr. til det nye byggeri som pt. står under
anlæg.

5. Renovering af kirkegårdsmur

Der forventes opstart 1/7-2020.

6. Udskiftning rygning på sognegård Der indhentes to tilbud.

7. Musik til gudstjenster over
sommeren

Henrik foreslår at der hen over sommeren gøres lidt mere ud
af musik til gudstjenester. MR godkender at Henrik får et
råderum på 10.000 kr.

8. Tilskud til ny telefon til Elisabeth

MR godkender at der indkøbes en telefon til ca. 8.000 kr.
Samtidig vil kirkekassen fremover betale for program til
billedredigering.

9. Telefongodtgørelse

Der vil fremover blive udbetalt telefongodtgørelse til formand,
organist og kontaktperson.

10. Tiltrædelsesaftale til
regnskabssamarbejdet

Udsættes til næste møde.
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11. Status på tilbygning

Projektet er sendt i høring.
Der afholdeles licitation hvor der indhentes tre tilbud, 2 lokale
firmaer og et udenbys.
PU har godkendt projektet. Jørn orienterede om et par
ændringer. Asger undersøger om det har indvirkning på den
nuværende ansøgning om byggetilladelse. PU anbefaler et
lån på 5,5 mill.

12. Orientering fra formanden

Der afholdes orinteringsmøde den 11. august 2020, MR
flyttes derfor til den 12. august kl. 19.00.

13. Orientering fra kontaktperson

Andreas er blevet ansat til ekstra rengøring. Foreløbig til og
med august.
Hele MR behøver ikke deltage i personalemøder.
Planlægning af sommerferie er på plads.

14. Orientering fra kirkeværge

Kirsten drøfter mulighed for en fast ansat på kirkegården.

15. Orientering fra kirke- og
præstegårdsudvalg

Hans Henrik orienterede om drøftelse af ændringer på
skovkirkegården, tages på som beslutningspunkrt på
kommende møde.

15A. Bekæmpelse af bjørneklo

Hans Henrik kontakter Leif Juhl.

15B. Ansættelse af kordegn og
daglig leder

Der er lavet stillingsopslag til kordegn, og Jørn og Benny
anmoder om selv at færdiggøre stillingsopslag til daglig
leder.
Connie modtager ansøgninger til kordegn, Benny til daglig
leder.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 23/6-20.
Ekstraordinært MR-møde vedr. ansættelser den 24/6 kl.
18.00.

15C. Vedtægt for RAS

Vedtægt blev gennemgået og godkendt.

16. Orientering fra aktivitetsudvalget Kirkeblad kommer på fredag.
Kirsten orienterede om aktivitetskalender for 2. halvår 2020.
Orgelindvielse 1. søndag i advent med festgudstjeneste.

17. Orientering fra valgbestyrelsen

De forskellige funktioner præsenteres på orienteringsmødet
den 11. august.

Side 3 af 3

Finderup menighedsråd

Dato: 2/6-2020 kl. 19:00

Blad nr.
Formandens initialer:
PR

Dagsorden

Beslutning

18. Evt.

Konfirmationer er udskudt til den 5. og 6. september.
Der afholdes receptionen for Jørn i anledning af 25 års
jubilæum. Der aftales dato efter sommerferien.
Der er indkøbt håndsprit til både kontorer og sognegård.

19. Lukket punkt

20. Kaffetørn

21. Næste møde 12. august 2020

Finderup
, den 2. juni 2020

underskrifter

Birthe

