Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 4. august 2020 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Brian Madsen, Lene Mundbjerg Juul Hansen, Finn Vinther, Sven Erik From, Solvej
Paabøl Andersen
529.

Indledning v. Peter Fredensborg

Solvej indleder ved næste møde.

530.

Fremlæggelse af regnskabsrapport 2. kvartal 2020. *Bilag

Kim Søndergård fremlagde regnskabsrapport for 2. kvartal 2020.

531.

Drøftelse af og beslutning vedr. samarbejdsaftale med regnskabskontoret i
Grindsted om regnskabsføring.

Menighedsrådet besluttede at
forny samarbejdsaftalen.

532.

Meddelelser fra formanden

Kunstprojektet ”Together While
Apart” sættes op den 29. & 30.
august 2020. Indvielse den 1. september kl. 15.00. Billund Pigekantori medvirker.
Menighedsrådet har haft en korrespondance med Billund Kommune om opstilling af en transformerstation.
Indsættelse af Hanne Kobbelgaard bliver den 30. august kl.
9.00 i Grene og kl. 10.30 i Billund.
Der serveres bobler og kransekage efter begge gudstjenester. Efterfølgende frokost for menighedsråd og medarbejdere med
ægtefæller og Hanne med familie.
Organist Christine Toft Kristensen
er bevilget frihed til at undervise
tirsdag og onsdag hver anden
uge på Løgumkloster Kirkemusikskole startende den 11. august
2020.
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533.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Ditte er startet igen som praktikant på kirkegården efter sin barselsorlov.

534.

Meddelelser fra præsterne

Ved de forestående to gange to
lørdags-konfirmationer vil der være streaming til teatersalen.
Der sættes telegramposer frem til
begge hold fra morgenstunden.
Der vil ikke være fællessang, men
sang af Billund Pigekantori.

535.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

Jane gjorde opmærksom på, at
der er brug for mere end én kirketjener pr. konfirmation.

536.

Meddelelser fra den IT-ansvarlige.

Intet at bemærke.

537.

Meddelelser fra udvalgene:

a) Økonomi- og forretningsudvalget

Intet at bemærke.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget

Der skal snart være kirkesyn.

c) Arrangementsudvalget

Der er arrangementsudvalgsmøde den 11. august.

d) Kirkeblads- og PR-udvalget

Intet at bemærke.

e) Valgudvalget

Orienteringsmødet den 11. august er planlagt. Der er en fast
dagsorden.

538.

Indgåede skrivelser

539.

Eventuelt

 Takkeskrivelse fra spedalskhedsmissionen

Intet at bemærke.
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